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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang penelitian 

Konstruksi bangunan beton yang semakin banyak digunakan merupakan efek 

dari peningkatan pembangunan. Contoh dari produk beton berupa pondasi, bangunan 

gedung dan rumah, pekerjaan jalan, atau jembatan. Beton memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu sifat beton yang tahan terhadap korosi, mudah dibetuk dan mudah 

dalam pengerjaan sangat menguntungkan untuk pembangunan skala besar. beton juga 

memiliki kelemahan, diantaranya kuat tariknya yang rendah dan bersifat getas 

(brittle). Sifat getas beton memungkinkan terjadinya keruntuhan mendadak akibat 

terlampaunya beban batas, misalnya gempa. 

 

Wilayah Indonesia sendiri mempunyai tingkat resiko gempa yang tinggi 

diantara beberapa daerah gempa diseluruh dunia. Daerah pemukiman yang cukup 

padat, memerlukan suatu perlindungan untuk mengurangi angka kematian penduduk 

dan kerusakan berat akibat goncangan gempa. Sifat getas beton perlu dikurangi agar 

bangunan beton tidak runtuh seketika saat terjadi gempa. Salah satu caranya 

menggunakan micro reinforcement seperti beton serat. Serat pada beton mampu 

menambah daya tahan dari keretakan saat beton terjadi kerusakan. Selain itu, beton 

serat memiliki beberapa kelebihan dari beton tanpa serat dalam beberapa sifat 

strukturnya, yaitu, yaitu keliatan (ductility), ketahanan terhadap beban kejut (impact 
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resistance), kekuatan terhadap pengaruh susut (shrinkage), ketahanan terhadap 

keausan (abrasi) dan kuat tarik lentur. 

 

Beton serat merupakan alternatif dalam bahan gempa. Umumnya serat dari 

beton sendiri berupa baja yang telah difabrikasi dan mempunyai ukuran tertentu. 

Jenis serat lain adalah serat sintetik dari bahan nilon atau pelastik polypropylene yang 

digunakan untuk menanggulangi retak akibat susut dan menjaga beton dari spalling  

akibat kebakaran. Fiberglass atau serat kaca juga merupakan alternatif serat lain. 

Fiberglass terbuat dari bahan kaca dan mampu mengurangi dampak kerusakan akibat 

tekanan mekanik. Selain itu, serat ini dapat diaplikasikan untuk arsitektual material 

dengan campuran semen. Jenis serat yang lain adalah serat alami seperti kelapa, 

bambu dan tebu. Serat alam dapat memperlemah beton jika terlalu banyak digunakan. 

 

Jenis serat yang paling banyak digunakan adalah serat baja namun harga dari 

serat baja mahal. Indrustri bubut logam sediri menghasilkan material limbah logam 

dalam jumlah besar. Limbah industri bubut logam tersebut akan diuji coba sebagai 

salah satu campuran material untuk bahan bangunan. Limbah logam ini digunakan 

sebagai serat pada beton serat dalam rangka mendapatkan bahan yang murah dan 

ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengamati perilaku kinerja beton serat 

yang  dibuat dari serat berbahan limbah bubut logam besi dengan serat fabrikasi RC-

80/60-BN. Kinerja beton yang diamati adalah kinerja terhadap kuat tekan dan kuat  

lentur beton. 

Julianto, Pengaruh Penambahan Limbah Bubut Besi Terhadap Kuat Tekan Beton, 2017 
UIB Repository©2017



3 
 

 
 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis mengemukakan permasalahan-permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh Penambahan Bahan  

Seberapa besar pengaruh penggunaan tambahan serat besi dalam campuran 

beton normal terhadap kuat tekan beton dengan berbagai variasi penambahan 

serat besi Mengingat luasnya permasalahan yang ada sehingga dibatasi 

sebagai berikut :  

a) Apakah serat besi dapat difungsikan sebagai penambahan material 

dalam beton ? 

b) Berapakah penambahan optimum serat besi dalam beton ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

a) Untuk mengetahui perubahan karateristik beton akibat penambahan serat 

besi. 

b) Untuk mengetahui apakah serat besi bisa difungsikan sebagai penambahan 

material dalam pembuatan beton. 

c) Untuk menentukan komposisi campuran yang optimal serat besi sebagai 

material tambahan didalam beton dengan kuat tekan yang tinggi. 
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,yaitu : 

a) Memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku 

fisik yang timbul akibat penambahan serat besi didalam beton. 

b) Sebagai usaha untuk mengurai kembali limbah bubut menjadi tambahan 

material beton. 

c) Mencoba memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dan praktisi dalam 

industri konstruksi beton, untuk memanfaatkan bahan-bahan limbah 

sehingga diharapkan dapat menekankan harga beton yang tinggi dan tetap 

memperhatikan aspek kualitas dari beton terebut. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti agar penelitian dapat terarah 

sesuai yang diharapkan, maka digunakan asumsi dasar sebagai berikut : 

a) Limbah besi bubut yang digunakan dalam kondisi asli. 

b) Material yang digunakan yaitu limbah besi bubut dar PT.Anugrah Jaya 

Teknik. 

c) Benda uji berupa kubus 15cm x 15cm x 15cm. 

d) Variasi limbah besi bubut yang digunakan yaitu 10kg, 20kg, dan 30kg 

(terhadap volume per kubik). 

e) Dasar perencanaan mutu beton K-250. 
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f) Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada usia 7 hari, 14 hari, dan 28 hari  

dengan compression test machine benda uji kubus. 

g) Analisa kuat tekan beton. 

 

1.5 Sistematis 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 

Dalam bab ini sebagaimana telah dibahas diatas yang terdapat sub bab yang 

terdiri dari latar belakang permasalahan dan alasan pemilihan judul, 

permasalahan yang berisi rumusan masalah permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan 

mengadakan penelitian serta manfaat dari penelitian tersebut dan sistematika 

penulisan yang membahas tentang cara penulisan. 

BAB II : Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

Dalam bab ini menguraikan pada masing-masing sub bab tentang pengertian 

beton, dan bahan campurannya serta penelitian yang pernah dilakukan dan 

metode yang digunakan dalam perhitungan serta tahapan yang dilakukan pada 

percobaan dan hipotesis untuk menduga hasil penelitian. 

Julianto, Pengaruh Penambahan Limbah Bubut Besi Terhadap Kuat Tekan Beton, 2017 
UIB Repository©2017



6 
 

 
 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini terdiri dari sub yang menguraikan rancangan penelitian yaitu 

jenis penelitian, objek penelitian yang menjelaskan objek yang akan diteliti, 

definisi operasional variabel yaitu menjelaskan tipe-tipe variabel, teknik 

pengumpulan data serta metode analisa data cara-cara untuk menganalisa data. 

BAB IV: Analisa dan Pembahasan  

Dalam bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang pengujian berat 

jenis beton dan kuat tekan beton serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang memuat pendapat 

penulis berdasarkan hasil eksperimental dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, dan saran yang berisi masukan untuk penelitian selanjutnya yang 

menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang dilakukan. 
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