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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan bangunan. Beton 

banyak digunakan karena kelebihannya antara lain karena mudah dibentuk sesuai 

kebutuhan konstruksi, mampu menahan beban berat, tahan terhadap suhu tinggi, 

dan memiliki biaya perawatan yang rendah atau mudah perawatannya. Selain tahan 

terhadap api, beton juga tahan terhadap korosi. Peran penting konstruksi beton 

membutuhkan kualitas beton yang memadai. 

Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan untuk memperoleh suatu penemuan 

alternatif penggunaan konstruksi beton dalam berbagai bidang secara tepat dan 

efisien, sehingga akan diperoleh mutu beton yang lebih baik. Menurut (Ir. I gede 

Putu Joni, MT, 2017) masalah yang sering terjadi pada beton salah satunya yaitu 

durability atau keawetan pada beton yang menyebabkan pola retak yang terjadi 

dimasa setting time beton maupun pada saat menerima beban. Pada sisi lain, beton 

memiliki kekurangan pada sifat mekanis yaitu lemah terhadap gaya tarik. Dengan 

adanya penambahan abu sekam padi dan serat baja ban bekas diharapkan dapat 

meningkatkan mutu beton. 

Penelitian yang di lakukan (M.U Dabai et al, 2012) menjelaskan bahwa pemakaian 

abu sekam padi sampai dengan kuat tekan optimum di angka 30% dapat 

meningkatkan mutu beton. Hal ini menjadi landasan peneliti menjadikan abu sekam 

padi sebagai bahan ketiga seperti pozzolan yang terkandung dalam semen agar 

dapat menambah kualitas produk semen yang dihasilkan. Pemanfaatan abu sekam 

padi sebagai bahan pengganti semen pada campuran beton menjadi salah satu solusi 

agar mengurangi porositas akibat celah-celah yang terbentuk dari pencampuran 

agregat pada campuran beton. Pada penelitian ini abu sekam padi yang digunakan 

merupakan abu dari sisa pembakaran sekam padi yang sudah tidak terpakai. Abu 

sekam padi merupakan limbah sekam padi yang memiliki banyak manfaat salah 
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satunya sebagai bahan campuran beton dikarenakan memiliki kandungan silika 

yang tinggi.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan et al, 2018),di ketahui bahwa 

penambahan serat baja sebagai bahan tambah pada berat total beton dapat 

meningkatkan kuat tarik belah 5,81 MPa. Hal ini mendasari peneliti dalam 

pemakaian serat baja sebagai bahan campuran pada adukan beton. Pemakaian serat 

baja untuk struktur bangunan belum banyak dikenal dan jarang digunakan di 

Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena serat baja yang dimaksud sulit 

didapatkan karena keberadaannya harus mendatangkan dulu dari luar negeri 

sehingga sangat tidak ekonomis. Serat baja pada dalaman ban memiliki potensi 

yang besar sebagai bahan campuran beton. Serat pada beton bisa dihasilkan dari 

daur ulang kawat yang terdapat pada dalaman ban. Serat yang digunakan berasal 

dari kawat logam pembuat ban, sehingga limbah kawat pada ban bekas dapat 

digunakan tanpa memunculkan pemborosan baru. Modifikasi limbah serat baja 

pada ban bekas yang dicampurkan ke beton agar dapat menambahkan kekuatan kuat 

tarik belah pada beton. 

Dalam penelitian ini digunakan abu sekam padi dan serat baja. Abu sekam padi dan 

serat baja merupakan material terpilih karena disamping mempunyai faktor-faktor 

prinsip penguat beton. Abu sekam padi maupun serat baja ban bekas juga 

merupakan bahan limbah yang mudah diperoleh. 

Dengan mengacu pada berbagai referensi pembuatan beton dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan merancang beton dengan 

mutu f’c 25 MPa dengan menggunakan proporsi campuran yang mengacu pada 

(SNI 7656:2012) yang dipadukan dengan variasi campuran abu sekam padi dan 

serat baja ban bekas. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan 

dapat menjadi refrensi mengenai pengaruh variasi penggunaan abu sekam padi dan 

serat baja ban bekas terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah pada beton. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini mengacu pada latar belakang permasalahan 

yang telah dijabarkan, menimbulkan tiga rumusan masalah yaitu: 
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1. Berapa nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang menggunakan variasi 

abu sekam padi sebesar 10%, 20%, 30% dan serat baja ban bekas sebesar 2% 

menjadi beton normal? 

2. Berapakah komposisi paling maksimum dalam pemanfaatan abu sekam padi 

sebesar 10%, 20%, 30% dan serat baja ban bekas sebesar 2% menjadi beton 

normal? 

3. Bagaimana pengaruh yang diberikan pada pemanfaatan limbah abu sekam padi 

sebagai bahan pengganti dan serat baja ban bekas sebagai bahan tambah pada 

campuran beton? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada tugas akhir ini meliputi: 

1. Pembuatan desain campuran (mix design) mengacu pada SNI 7656:2012. 

2. Pembuatan beton dengan campuran abu sekam padi dan serat baja. 

3. Mutu benda uji rencana (f’c) = 25 Mpa. 

4. Pembuatan benda uji digunakan untuk menguji kuat tekan dan tarik belah pada 

beton cetak dengan (d) 15 cm dan (h) 30 cm sebanyak 24 buah. 

5. Pengunaan limbah pembakaran sekam padi sebagai bahan pengganti pada 

semen untuk setiap benda uji adalah 0%, 10%, 20%, 30% terhadap kebutuhan 

semen. 

6. Pengunaan serat baja ban bekas untuk setiap benda uji sebesar 2% dari berat 

total beton. 

7. Semen yang dipakai adalah semen Portland tipe I merek Baturaja. 

8. Pasir yang dipakai merupakan pasir dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. 

9. Agregat kasar yang dipakai merupakan batu split yang berasal dari Tunjungan, 

Lampung Selatan 

10. Abu sekam padi yang digunakan berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

11. Penelitian pada tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Struktur Institut 

Teknologi Sumatera. 

12. Tidak ada pembahasan tentang reaksi kimia yang terjadi pada campuran beton 

dengan bahan yang digunakan. 

13. Pengujian kuat tekan dan tarik belah beton dilakukan pada umur beton 28 hari. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang berasal dari variasi 

abu sekam padi dan serat baja ban bekas. 

2. Mengetahui komposisi yang maksimum bila memanfaatan abu sekam padi dan 

serat baja ban bekas. 

3. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penambahan serat baja ban bekas 

terhadap nilai kuat tekan dan kuat tarik belah pada beton. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Mengurangi abu sekam padi yang menumpuk akibat bekas pembakaran sekam 

padi dan sudah tidak terpakai. 

2. Dapat menemukan salah satu opsi bahan pengganti untuk mengurangi 

penggunaan semen dengan tetap memperhitungkan mutu beton. 

3. Dapat mengetahui nilai mutu dari kuat tekan dan kuat tarik belah pada beton 

dengan menggunakan bahan pengganti yaitu abu sekam padi dan bahan tambah 

yaitu serat baja ban bekas. 

4. Memberikan informasi berupa data kepada orang lain bahwa abu sekam padi 

dan serat baja ban bekas dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan campuran 

beton. 

1.6. Sistematika Laporan 

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab, maka dalam penulisan ini menggunakan 

sistematik penulisan berupa 5 (lima) bab yang tersusun dalam format Tugas Akhir 

secara umum, yakni: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan “mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

laporan.” 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini memaparkan terkait teori dan literatur yang berguna sebagai acuan 

penulis dalam menyusunan laporan penelitian. Landasan teori pada peneitian 

ini didapatkan dari buku referensi, jurnal serta sumber lain yang mendukung. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan serta cara 

mengumpulkan data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisis bahan yang digunakan, perhitungan desain 

adukan beton, slump beton, analisis hasil kuat tekan dan tarik belah beton, daya 

serap dan akibat penggunaan tambahan abu sekam padi menjadi bahan 

pengganti semen maupun serat baja ban bekas sebagai campuran dari berat 

total beton. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan informasi yang didapat dari bab hasil dan pembahasan, 

serta memberikan saran yang informatif untuk temuan pada penelitian ini 

sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian ini bisa dipertimbangkan serta 

ditindak lanjuti. 

  


