
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan  di  Indonesia  dalam arti  fisik  seperti  perumahan  dan  sarana 

yang lain, semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Disisi lain, 

pembangunan rumah tinggal  dengan biaya  yang murah  merupakan  program yang 

senantiasa diupayakan pemerintah dan didambakan oleh masyarakat  pada saat ini. 

Dalam  upaya  untuk  menekan  biaya  bangunan,  salah  satu  cara  adalah  dengan 

pemanfaatan  bahan  bangunan  lokal,  karena  mudah  diperoleh,  biaya  transportasi 

murah serta dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Penggunaan  bahan  tambahan  dalam  campuran  beton  sudah  sering 

digunakan  dalam  pengerjaan  bangunan.  Dimana  penambahan  bahan  tersebut 

berguna  untuk  meningkatkan  mutu  beton  dalam  konstruksi  tersebut,  juga 

membantu  mengetahui  seberapa  besar  kekakuan,  kekuatan  serta  ketahanan 

karakteristik beton tersebut. 

Peningkatan  mutu  semen  portland  dan  teknik  bangunan  beton  sangat 

berkembang di tahun – tahun belakangan ini, beton seperti yang telah di kenal 

belakangan  ini,  adalah  suatu  bahan  bangunan  yang  sifat  –  sifatnya  dapat 

ditentukan dahulu dengan mengadakan perencanaan dan pengawasan yang teliti 

terhadap bahan – bahan yang di gunakan. Bahan yang di gunakan adalah yang 

bersifat keras, yang di timbulkan oleh reaksi kimia antara semen, air serta agregat 

dimana semen mengeras itu ber-adhesi dengan baik maupun tidak baik. Agregat 

yang dipakai dapat berupa kerikil, batu pecah, pasir, sisa – sisa bahan tambang 

dan lain – lain yang sejenis dan dapat bereaksi dengan baik.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan serabut kelapa (coconut fiber) 

sebagai bahan tambahan dalam beton, hal ini dimungkinkan karena serabut kelapa 

dapat  mengisi  sebagai  tulangan-tulangan  pada  daerah-daerah  tertentu  sebagai 

mengatasi kelemahan  sifat  beton yang sangat getas dalam menerima tegangan 

tarik dan diharapkan juga meningkatkan kuat tekan beton tersebut.

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sifat - sifat serat kelapa yang mempengaruhi kuat lentur beton.

2. Seberapa  besar  perbedaan  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan 

bahan tambahan  coconut fiber.

3. Seberapa besar kuat tekan beton dengan penggunaan coconut fiber 

dengan campuran 0.0 kg/m3, 2.5 kg/m3, 5.0 kg/m3 dan 7.5 kg/m3.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  maksimal  dan  sempurna  serta  sesuai 

dengan harapan yang diharapkan maka peneliti  merangkum adanya tujuan dan 

sasaran penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk  mengetahui  perbedaan  antara  beton  normal  dan  beton 

dengan campuran tambahan coconut fiber.

2. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  kuat  tekan  beton  dengan 

penambahan serabut kelapa
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3. Untuk mengetahui apakah serabut kelapa dapat digunakan dalam 

campuran beton.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Mendefinisikan dan mengukur kuat tekan beton.

2. Mengetahui kuat tekan beton.

3. Mengetahui seberapa kuat tekan beton dengan menggunakan coconut fiber

1.4 Batasan Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penulisan ini dibatasi sebagai 

berikut :

1. Agregat kasar yang dipakai adalah agregat dari Tanjung Balai Karimun.

2. Agregat halus yang digunakan adalah agregat dari Kepri.

3. Serabut kelapa (coconut fiber) di ambil secara acak di daerah Batam.

4. Faktor air semen yang digunakan adalah 0,5.

5. Penampang yang diuji berbentuk kubus 150mm x 150mm x 150mm. 

6. Semen yang digunakan adalah semen Tiga Roda tipe I.

7. Pengujian dilakukan di labolatorium PT. Jutam ReadyMix Concrete.

8. Agregat yang digunakan berdiameter antara 5mm – 25 mm.

9. Variasi coconut fiber terbatas pada campuran 0.0 kg/m3, 2.5 kg/m3, 5.0 kg/m3 

dan 7.5 kg/m3

10. Menggunakan data – data sekunder untuk kandungan dan kekuatan agregat 

normal, coconut fiber, agregat halus.
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4.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah  penulisan  lebih  lanjut,  terperinci  dan  jelas,  maka 

penulis mengatur sistematika penulisan dalam masing-masing bab yang terdapat 

beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I       PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan  dan  manfaat  penelitian,  batasan  permasalahan  dan  keaslian 

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN  LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari berat jenis beton, kuat tekan dan modulus elastsitas 

beton,  standarisasi   pengujian  kuat  tekan,  bahan  penyusun,  metode 

yang  akan  dipakai  dalam  perhitungan  serta  tahapan  –tahapan  yang 

akan dilakukan percobaan.

BAB III METODOLOGI   PENELITIAN

Bab  ini  membahas  tentang  proses  pembuatan  benda  uji  mulai  dari 

persiapan  bahan,  mix  design,  pembuatan  benda  uji,  perawatan, 

prosedur dan pengujian benda uji, serta bagan alir penelitian.

BAB  IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data hasil pengujian beserta pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab  ini  berisikan  kesimpulan  dan  saran  dari  penulis  berhubungan 

dengan kegiatan penelitian ini.
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