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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penggunaan batako beton sebagai bahan bangunan dikarenakan batako beton 

mempunyai kelebihan dalam mendukung kuat tekan, mudah dibentuk sesuai 

kebutuhan, perawatan yang murah dan dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal, 

maka batako beton sangat populer dipakai baik untuk struktur besar maupun kecil. 

Selain memiliki kelebihan tahan terhadap tekan, batako beton juga mempunyai sifat-

sifat yang kurang baik yaitu getas (brittle) sehingga tidak cukup kuat untuk menahan 

tegangan tarik. Bagian batako beton tarik akan mengalami retak yang dapat 

mempengaruhi keawetan bangunan. Solusi dalam meningkatkan kuat tarik batako 

beton tersebut adalah dengan menggunakan bahan tambah berupa serat (fiber). 

 Serat bambu menjadi salah satu pilihan karena merupakan produk hasil alam 

yang renewable, murah, mudah ditanam, pertumbuhan cepat, dapat mereduksi efek 

global warming serta memiliki kuat tarik sangat tinggi yang dapat dipersaingkan 

dengan baja. Penelitian Morisco (1996) menunjukkan bahwa kuat tarik bambu dapat 

mencapai 151 Mpa sedangkan untuk Penelitian Suhardiman (2011) mengkaji 

pengaruh penambahan serat bambu terhadap kuat tekan dan kuat tarik batako beton 

dan hasilnya dengan variasi berat tertentu mampu meningkatkan kuat tekan dan kuat 

tarik batako beton yang signifikan. Penelitian yang saya lakukan ini menitik beratkan 

pada pengaruh penambahan serat kulit bambu pada setiap persentase penambahan 

bahan tambah kulit bambu ori kering. 
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B. Rumusan Masalah 

  Dari uraian di atas dapat diambil rumusan penelitian sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit bambu ori kering sebagai fiber 

terhadap kuat tekan batako beton ? 

2) Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit bambu ori kering sebagai fiber 

terhadap kuat tarik batako beton ? 

3) Seberapa besar persentase kebutuhan kulit bambu ori kering yang efektif 

terhadap kuat lentur batako beton ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1) Mengetahui kuat tekan batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit 

bambu ori kering dalam campuran adukan batako beton.   

2) Mengetahui kuat tarik batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit 

bambu ori kering dalam campuran adukan batako beton. 

3) Mengetahui kuat lentur batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit 

bambu ori kering dalam campuran adukan batako beton. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

teknologi beton (batako) dengan bahan tambah kulit bambu ori kering. 

E. Batasan Masalah 

       Pada menelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 
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1) Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Gresik. 

2) Agregat halus (pasir) berasal dari Cangkringan, Sleman. 

3) Air yang digunakan dari laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4) Bambu ori kering berasal dari Boyolali. 

5) Persentase kulit bambu kuning : 0%, 5%, 10% terhadap volume dan tiap 

variasi 5 (lima) benda uji. 

6) Benda uji berupa batako dengan panjang = 40 cm, lebar = 20 cm, tinggi = 10 cm 

7) Jumlah seluruh benda uji adalah 45 benda uji. 

8) Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

9) Faktor air semen (fas) 0,5. 

 


