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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terus berkembang pesat tidak terkecuali di

bidang ilmu teknologi bahan. Salah satu kajian didalam bidang ilmu teknologi bahan

adalah mengenai sifat mekanis beton. Penelitian tentang beton dengan menambahkan

bahan – bahan alami untuk memperbaiki sifat mekanis beton semakin berkembang dan

terus dilakukan. Seiring dengan perkembangan jaman, perbaikan kualitas serta sifat beton

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan menggantikan ataupun

menambahkan material pokok semen dan agregat, sehingga mengahasilkan beton dengan

sifat – sifat yang khas seperti beton ringan, beton berat, beton berserat, beton tahan bahan

kimia dan lain sabagainya.

Salah satu bahan konstruksi pekerjaan sipil yang banyak digunakan di Indonsia

adalah beton, beton sangat populer digunakan untuk struktur bangunan karena memiliki

kelebihan seperti mampu menerima kuat tekan dengan baik, tahan aus, rapat air, awet dan

mudah dalam perawatan. Kelebihan beton yang lain adalah ekonomis dalam pembuatan

dan bahan dasar lokal yang mudah diperoleh serta dapat dibentuk sesuai dengan

kebutuhan yang dikehendaki. Beton juga memiliki kelemahan yaitu mempunyai kuat tarik

yang rendah sehingga menyebabkan beton mudah retak dan bersifat getas.

Disamping beton normal dikenal pula beton ringan, beton ringan memiliki pengertian

sebagai beton yang memiliki berat kurang dari 1900 kg/mᵌ. Beton ringan dapat dibuat

dengan menggunakan agregat ringan, agregat ini dapat bersumber dari alam seperti batu
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letusan gunung, batuan lahar, dan batu apung maupun agregat buatan seperti terak dari

pelepuran besi, diotome dan abu terbang.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan serat alami sebagai campuran

dalam beton sudah semakin meluas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan

penambahan serat ke dalam beton konvensional mampu meningkatkan karakteristik beton

secara signifikan. Perkembangan teknologi memungkinkan perluasan pemanfaatan serat

ijuk, diantaranya sebagai pengisi bahan bangunan.

Ijuk merupakan helaian benang (serat) berwarna hitam, berdiameter kurang dari 0,5

mm, bersifat kaku dan ulet (tidak mudah putus) yang di hasilkan oleh pohon aren (arenga

pinnata) yaitu jenis tumbuhan bangsa palma. Serat Ijuk sangat tahan terhadap genangan

asam termasuk genangan air laut yang mengandung garam. Karakteristik serat ijuk yang

diperoleh, massa jenis serat ijuk sebesar 1,136 gram/cm, kandungan berupa kadar air

8,90%, solulosa 51,54%, hemisolulosa 15,88%, lignin 43,09% dan abu 2,54%. Kekuatan

tarik ijuk tergantung pada diameter seratnya, apabila diameter kecil maka kekuatan tarik

semakin besar, sedangkan apabila diameternya besar maka kekuatan tariknya semakin

kecil. Dengan penggunaan serat ijuk dan karakteristik serat ijuk seperti ini maka di

harapkan dapat memperbaiki sifat kurang baik beton yang lemah terhadap tarik.

Dalam penilitian yang berjudul kapasitas lentur balok beton ringan dengan

penambahan serat ijuk ini, alasan penulis menggunakan serat ijuk sebagai bahan

tambahan dalam campuran beton karena serat ijuk termasuk dalam jenis serat alami yang

banyak dijumpai di Indonesia, Provinsi Maluku Utara terkhususnya Kabupaten Halmahera

Selatan atau muda didapatkan. Dan ada banyak jenis literatur mengenai beton dengan
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penambahan serat alami yang bisa penulis jadikan referensi atau dasar pikir dalam

penelitian skripsi kali ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah

dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar nilai maksimum kapasitas lentur balok beton ringan dengan

penambahan serat ijuk?

2. Bagaimanakah pola retak balok beton ringan dengan penambahan serat ijuk

ketika dilakukan pengujian kuat lentur balok?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi

penyimpangan dari kajian pokok permasalahan yang akan dibahas. Penulis membatasi

penelitian ini pada:

1. Bentuk benda uji adalah balok dengan dimensi 15 cm x 20 cm x 120 cm untuk

pengujian lentur balok

2. Selinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk pengujian kuat tekan

3. Jenis serat yang dijadikan bahan tambah adalah serat ijuk yang terdapat pada

pangkal pohon aren

4. Pengujian dilakukan pada umur sampel 28 hari.

5. Bahan – bahan yang digunakan untuk pembuatan sampel selinder dan balok:

Semen Portland
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Agregat kasar berupa batu apung (beton ringan)

Agregat halus

Serat ijuk dengan panjang 150 mm

Tulangan baja diameter 6 mm untuk tulangan sengkang dan tulangan

utama tekan, diameter 8 mm untuk tulangan utama tarik

6. Penambahan serat ijuk sebesar 2.5% dari berat semen yang ada pada

campuran beton

7. Pengujian yang di lakukan adalah pengujian kuat tekan dan kuat lentur balok

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat memperoleh informasi seberapa besar nilai maksimum kapasitas

lentur balok beton ringan dengan penambahan serat ijuk

2. Untuk mendapatkan informasi bagaimana pola retak balok beton ringan dengan

penambahan serat ijuk ketika dilakukan pengujian kuat lentur

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian,

batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka
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Penulisan pada bab ini menguraikan tentang teori – teori dan penilitian

terdahulu.

BAB III. Metodologi Penilitian

Bab ini membahs tentang melaksanakan penilitian.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penilitian dan pembahasannya yang ditunjang oleh

bab II.

BAB V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.


