
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia teknik sipil pengunaan beton dalam suatu kontruksi beton 

banyak digunakan. Beton mempunyai banyak kelebihan diantaranya bentuknya 

yang bisa disesuaikan dengan keinginan, harganya yang relatif murah, memiliki 

kuat desak yang tinggi, dapat dikombinasikan dengan beton baja, dan tahan 

terhadap cuaca apapun . Dalam perhitungan struktur, berat volume beton  menjadi 

salah satu faktor yang sangat diperhitungkan. Pada umumnya beton konvensional 

mempunyai berat volume yang tinggi yaitu 2400 kg/m³. Untuk itu dibuatlah 

metode baru yang menghasilkan beton dengan kuat jenis yang lebih rendah, yang 

disebut dengan beton ringan.  Berat Volume beton ringan kurang dari 1800 kg/m³ 

(Tjokrodimuljo, 1996). 

Metode yang digunakan untuk pembuatan beton ringan adalah dengan 

mengurangi berat sendiri beton.  Metode yang pertama adalah dengan mengganti 

agregat kasar dengan agregat yang lebih ringan, seperti menggunakan batu 

vulkanik, batu apung, dsb. Yang  kedua yaitu dengan mengkombinasikan metode 

pertama namun meniadakan agregat halus atau yang sering disebut dengan beton 

non pasir. Metode yang ketiga adalah dengan meniadakan agregat kasar kemudian 

menambahkan udara ke dalam beton (Tjokrodimuljo, 1996). 

Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang beton 

ringan yang dibuat tanpa pasir atau sering disebut dengan beton ringan non pasir. 

Tidak adanya agregat halus dalam campuran menghasilkan beton yang berpori 

sehingga beratnya berkurang (Tjokrodimulyo, 2009). Beton non pasir juga dapat 

disebut permeconcrete atau pervious concrete  yaitu beton yang dibentuk dari 

campuran semen, agregat kasar, air  dengan bahan tambah atau admixture. 

Pervious concrete dibuat dengan menggunakan sedikit angregat halus atau bahkan 

menghilangkan penggunaan agregat. 

 

 



2 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah rancangan campuran beton non pasir dengan tambahan 

serbuk alumunium ? 

2) Berapakah besar prosentase penambahan bahan pengembang (serbuk 

alumunium) yang optimal dalam pembuatan beton ringan ? 

3) Berapakah besar kuat tekan beton yang dihasilkan dengan penambahan serbuk 

alumunium dan serbuk gipsum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui kombinasi semen, agregat, serbuk gipsum, dan serbuk 

alumunium (sebagai bahan pengembang) dapat digunakan untuk pembuatan 

beton ringan 

2) Untuk mengetahui besarnya persentase optimum dalam penambahan bahan 

pengembang (serbuk alumunium) beton ringan. 

3) Untuk mengetahui kuat tekan beton ringan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menambah pengetahuan tentang sifat-sifat beton ringan. 

2) Untuk ikut memajukan teknologi material bagi kemajuan ilmu struktur, 

khususnya dalam pembuatan beton non pasir  

3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Bahan – bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain : 

(a) Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis I  
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(b) Agregat (kasar) dengan butir lolos ayakan 9,5 mm dengan ukuran butir ≤ 

10 mm dari Boyolali. 

(c) Air yang dipakai, berasal dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

(d) Variasi bahan pengembang Serbuk Alumunium adalah 0%, 0,3%; 0,5%; 

0,7%; dari berat semen.  

(e) Bahan serbuk alumunium dari CV.CIPTANAULI, Bogor. 

(f) Bahan tambah serbuk gipsum diperoleh dari Toko Bahan Bangunan, 

(g) Faktor Air Semen (FAS) yang dipergunakan adalah 0,45 

(h) Prosentase penambahan Serbuk Gipsum adalah 0,4 %  dari berat semen. 

2) Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS, dengan macam 

pengujiannya adalah : 

(a) Benda uji berbentuk silinder dengan ukuran ø 15 cm dan tinggi 30 cm (SK 

SNI T - 15 - 1991 – 03). 

(b) Jumlah benda uji 12 buah. 

3) Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan beton pada umur pengujian 28 

hari. 

4) Perhitungan adukan beton, semen : agregat 1 : 6 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian beton ringan dengan penambahan serbuk alumunium pernah 

diteliti oleh  Purnawan, Mardiyanto (2013),  Mahasiswa Fakultas Teknik, Jurusan 

teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret dengan judul “Pengaruh Penambahan 

Serat Alumunium Pada Beton Ringan Dengan Teknologi Foam Concrete 

Terhadap Kuat tekan, Kuat tarik, dan Modulus elastisitas”. Dari hasil penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa pada penambahan serat alumunium variasi 0,5% , 

beton ringan foam berserat mengalami peningkatan, baik kuat tekan( 

menghasilkan kuat tekan 19,19 MPa peningkatan 51,91 % dari beton foam tanpa 

serat), kuat tarik belah ( menghasilkan kuat tarik 19,19 MPa peningkatan 51,91 % 

dari beton foam tanpa serat) maupun modulus elastisitasnya ( Menghasilkan 
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modulus elestisitas sebesar 16384 MPa, mengalami peningkatan 19,08% 

dibadingkan beton foam tanpa serat). Pada penelitian yang saya lakukan, saya 

membuat beton non pasir merupakan bentuk sederhana dari jenis beton ringan 

dengan penambahan serbuk alumunium dan bahan tambah lain berupa serbuk 

gipsum sebagai pembeda penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ermiyati dan Gussyafri (2008) Mahasiswa 

Teknik Sipil Universitas Riau dengan judul ”Beton Non Pasir Dengan Agregat 

Dari Desa Salo Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Penelitian ini 

menggunakan variasi agregat kasar sebesar 5 mm, 10 mm, 15 mm, dan 20 mm.  

Perbandingan semen : agregat adalah 1 : 5, dan faktor air semen yang digunakan 

adalah 0,4. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpilkan bahwa Berat Volume 

beton non pasir berkisar dari 1963,04 kg/m³ (minimum) pada beton non pasir 

yang menggunakan variasi agregat kasar 10 mm, sampai dengan 2047,34 kg/m³ 

(maksimum) pada beton non pasir yang menggunakan variasi agregat 15 mm.  

Kuat tekan beton non pasir minimum diperoleh pada variasi berdiameter agregat 

15 mm adalah 5,66 MPa dan kuat tekan maksimum diperoleh pada variasi 

diameter 10 mm adalah 7,45 MPa. Pada penelitian yang saya lakukan, saya 

membuat beton non dengan faktor air semen 0,45 dan penambahan serbuk 

alumunium dan bahan tambah lain berupa serbuk gipsum sebagai pembeda 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Tjokrodimulyo, dkk.,  (2011)  meneliti beton non-pasir dari agregat batu 

alam  (batu ape) Sungai Lua,  Sulawesi Utara. Dari  hasil penelitian diperoleh  

kesimpulan bahwa rasio volume semen-agregat pada campuran  beton non-pasir 

yang ideal adalah 1 : 6 dimana  kuat tekan pada benda uji silinder sebesar 7,67 

MPa dengan berat beton non pasir per m³ adalah 1,962 ton. 

 

 

 

 


