
BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Pada jaman yang maju ini, perkembangan pembangunan infrastruktur di 

kota Batam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada dasarnya, rata – 

rata jenis konstruksi menggunakan bahan dasar beton, karena beton merupakan 

salah satu material penting pada konstruksi. Dengan banyaknya pembangunan di 

Kota Batam ini, akan memicu naiknya kebutuhan beton. Untuk memenuhi 

kebutuhan beton di Kota Batam ini, maka perlu dilakukan modifikasi terhadap 

campuran beton agar dapat meningkatkan mutu beton, waktu ikat beton, 

kemudahan dalam pengerjaan serta menghasilkan beton yang ekonomis. 

Beton merupakan campuran dari semen, agregat kasar, agregat halus, dan 

air yang akan saling mengikat setelah dicampur membentuk suatu material yang 

disebut beton. Beton ini memiliki sifat yang tahan terhadap kuat tekan, tetapi 

memiliki ketahanan terhadap kuat tarik yang kecil. Beton ini memiliki sifat yang 

tahan terhadap api, mudah dibentuk serta perawatannya yang minim. Sehingga 

banyak pekerjaan konstruksi yang menggunakan beton. 

Karena pentingnya beton dalam konstruksi, banyak produsen beton 

melakukan Trial – Mix. Trial – Mix ini adalah suatu penelitian yang dilakukan 

untuk mengtahui perbandingan komposisi dasar beton yang ditambahkan dengan 

zat tambah lainnya untuk menhasilkan beton yang berkualitas dan ekonomis. Pada 

penelitian ini, akan dilakukan penambahan serat fiber kedalam campuran beton. 

Serat fiber ini adalah material yang sering kita jumpai di pasaran. Serar fiber ini 

merupakan potongan – potongan komponen yang membentuk jaringan 
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memanjang yang utuh. Serat fiber ini sering digunakan untuk water proofing dan 

mencegah keretakan. 

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti campuran beton dengan campuran 

serat fiber. Disini serat fiber yang didesain selain untuk meningkatkan kuat tekan, 

juga diharapkan dapat membuat bedan menjadi kedap air dan tahan terhadap kuat 

tarik. Dengan dilakukan penelitian tersebut, diharapkan penulis dapat mengetahui 

kuat tekan beton setelah ditambahkan campuran serat fiber kedalam beton. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat ditentukan permasalahan yang 

akan di teliti, yaitu : 

1. Bagaimana hasil kuat tekan beton biasa dengan beton campuran serat 

fiber ? 

2. Berapa campuran optimum serat fiber agar menghasilkan beton dengan 

mutu yang baik ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Dalam penelitian ini akan dilakukan Trial – Mix dengan sampel kubus 

15 cm x 15 cm x 15 cm. 

2. Mutu beton yang direncanakan adalah K-250. 

3. Trial – Mix akan dilakukan dengan campuran serat fiber dari 0.025 %, 

0,05 %, 0,1 % dan 0,2 %. 

4. Sampel kubus pengujian kuat tekan dari masing – masing pengujian 

adalah 4 biji, dengan pengujian beton pada umur 7, 14, 21, dan 28 hari. 

5. Semen yang digunakan merupakan semen merek Holcim (PCC). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kuat tekan beton sebelum dan setelah ditambahkan serat 

fiber. 

2. Mengetahui campuran optimum serat fiber pada beton. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap material dasar 

penyusun beton serta zat tambah lainnya pada beton. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode yang dilakukan pada penelitian. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN 

Menguraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan terhadap hasil 

yang didapatkan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian. 
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