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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang  

 Beton merupakan salah satu bahan utama yang sering digunakan dan 

diandalkan dalam pembuatan konstruksi, karena beton mempunyai sifat-sifat dan 

karakteristik tertentu yang bervariasi sesuai dengan perubahan campuran material 

penyusunnya. Beton merupakan campuran antara semen portland atau semen 

hidrolis, agregat halus, dan agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah, 

membentuk massa yang padat, kuat, dan stabil (SNI 7656:2012). 

Banyaknya proses pembangunan disetiap daerah indonesia yang terbuat 

dari beton membuat permintaan agregat kasar dan halus sebagai bahan campuran 

beton, meningkat. Peningkatan permintaan material agregat kasar dan halus 

memicu penambangan material secara besar – besaran dan mengakibatkan turunya 

jumlah sumber daya alam.Material yang berasal dari alam mempunyai konstribusi 

yang besar terhadap gangguan pelestarian lingkungan. 

Disisi lain ada beberapa masalah yang timbul terhadap proses pembangunan yang 

terpaksa harus dibongkar dikarenakan tidak layak digunakan dan perlu di perbarui 

agar tidak menimbulkan kerusakan . 

Di kehidupan masyarakat yang semakin modren ini, limbah produksi 

industri seperti limbah ban bekas ikut menambahkan permasalahan lingkungan.  

ban bekas yang dibuang tersebut bahanya terbuat dari karet dan tidak bisa 

membusuk maka bila tidak dimanfaatkan maka akan menjadi sampah yang 

menyebabkan polusi di lingkungan. 

 Limbah industri ban bekas masih memiliki kekuatan bahan yang 

memungkinkan untuk digunakan sebagai penambahan campuran beton. Limbah 

industri ban bekas dapat di daur ulang menjadi serat baja dalam pembuatan beton. 

Serat yang di pakai berasal dari kawat pembentuk ban, sedangkan karet ban dapat 

digunakan untuk pot bunga, anyaman bagian kursi tamu sehingga keseluruhan 

bagian dari ban dapat digunakan dan tidak menimbulkan limbah. 
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Kekuatan tarik umumnya digunakan dalam mendesain bagian dari suatu 

struktur yang bersifat ductile dan brittle yang bersifat statis, dalam arti selalu 

menerima gaya dalam jumlah besar seperti pada konstruksi perkerasan jalan 

(Rigid Pavement) (Sutanto, 2013:15). Beton memiliki sifat yang kuat untuk 

menahan tekan, tetapi lemah untuk menahan tarik. Nilai kuat tekan beton relatif 

tinggi dibandingkan dengan kuat tariknya, dan beton memiliki sifat yang getas 

(brittle). Nilai kuat tariknya hanya berkisar 9%-15% dari kuat tekannya (Mulyono, 

2003:5). Maka dalam menahan gaya tarik yang terjadi, beton diberi baja tulangan 

dengan asumsi kedua material dapat bekerjasama dalam menahan gaya yang 

bekerja. 

Kuat tarik beton dapat ditingkatkan salah satu cara adalah dengan 

penambahan serat-serat pada adukan beton sehingga retakan-retakan yang 

mungkin terjadi akibat tegangan tarik pada daerah beton tarik dapat ditahan oleh 

serat-serat tambahan, sehingga kuat tarik beton serat dapat lebih tinggi 

dibandingkan kuat tarik beton normal (Ariatama, 2007:13). Pemberian bahan 

tambah serat yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kawat ban bekas 

(bead wire scrap) yang diperoleh dari pemanfaatan ban bekas. 

Dalam pengujian penambahan serat baja ini menggunakan SNI 7656:2012 

Untuk mengetahui campuran beton yang di perlukan. Standar  ini menjelaskan 

tata cara pemilihan untuk campuran beton normal, beton berat dan beton massa 

dengan menggunakan berbagai jenis/tipe semen. Standar ini merupakan adopsi 

modifikasi dari ACI 211.1-91 ‘Standar practice for selecting proportion for 

normal, heavyweight, and mass concrete’ 

 

Gambar 1.1 Ban Bekas  

Sumber: Tugas Akhir 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ditulis, maka dapat diambil beberapa rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara membuat JMF beton dengan mutu 20 MPa menggunakan 

SNI 7656:2012  

2. Bagaimana pengaruh penambahan serat baja ban bekas terhadap kuat tarik 

beton normal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan JMF beton dengan mutu 20 MPa 

menggunakan SNI 7656:2012 

2. Untuk mengetahui nilai kuat tarik beton normal (f’c 20 MPa) dengan 

penambahan serat baja dari ban bekas 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan, maka untuk mencapai hasil Tugas akhir yang 

maksimal, perlu dilakukan beberapa pembatasan masalah yaitu : 

1. Umur kuat tarik beton yang akan di uji berumur 7 ,14,21 dan 28 hari 

2. Umur kuat tekan beton yang akan di uji berumur 28 hari 

3. Semen yang di gunakan adalah semen ppc (semen padang) 

4. Agregat halus dan agregat kasar berasal tanjung balai karimun 

5. Serat yang di gunakan adalah kawat baja dari ban bekas dengan variasi 

persentase 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, terhadap berat semen dengan panjang serat 

kawat baja 50 ± 2 mm  

6. ukuran silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm 

 

1.5 Manfaat Penelitiaan 

1. Memberikan konstribusi terhadap perkembangan teknologi beton serat 

2. Menambah pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan serat 

baja ban bekas terhadap kuat tarik beton normal 
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