
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten bengkalis merupakan pulau terluar dari pulau sumatra yang 

dipisah oleh selat sempit dan berhadapan langsung dengan selat melaka. Juga 

terdapat banyak sungai air tawar di wilayah kabupaten bengkalis. Akses menuju 

pulau bengkalis hanya menggunakan transportasi laut yaitu dengan menggunakan 

kapal fery dari kota pakning. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan 

masyarakat di wilayah bengkalis sangat berpengaruh terhadap pembangunan 

kontruksi dan akses mobilisasi yang baik. 

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengetahuan dan teknologi di 

bidang konstruksi yang mendorong kita lebih memperhatikan standar mutu serta 

produktivitas kerja untuk dapat berperan serta dalam meningkatkan sebuah 

pembangunan konstruksi dengan lebih berkualitas. Diperlukan suatu bahan yang 

memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan bahan bangunan yang sudah 

ada selama ini. Selain itu bahan tersebut harus memiliki beberapa keuntungan 

seperti bentuk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, spesifikasi teknis dan 

daya tahan yang kuat, kecepatan pelaksanaan konstruksi serta ramah lingkungan.  

Beton sudah tidak asing lagi di kalangan para engineer. Karena sudah 

hampir sebagian besar sarana  infrastruktur di daerah kota menggunakan beton 

sebagai bahan dasar pembangunan. Namun beton memiliki salah satu kelemahan 

yaitu berat jenisnya cukup tinggi sehingga beban mati pada struktur menjadi lebih 

besar, oleh karna itu inovasi teknologi beton selalu di tuntut guna menjawab 

tantangan akan kebutuhan. Diantaranya bersifat ramah lingkugan dan memiliki 

berat jenis yang rendah (Beton ringan). Beton ringan memiliki berat jenis kurang 

dari 1900 kg/m3. 

 

 



Dalam proses pembuatan beton ringan tentunya dibutuhkan material 

campuran yang memiiki berat jenis rendah. Salah satunya bahan alternatif yang 

dapat digunakan adalah styrofoam. Styrofoam merupakan salah satu bahan material 

yang memiliki berat jenis rendah. Selain harganya yang relatif murah. Styrofoam 

juga menjadi limbah industri maupun limbah rumah tangga yang menjadi masalah 

lingkungan karna sifatnya yang tidak dapat membusuk dan susah terurai. Beton 

dengan bahan pasir, semen, air, styrofoam pada campuran beton maka berat beton 

akan lebih berkurang dan nilai guna styrofoam akan lebih bertambah. 

Penggunaan beton ringan dari campuran styrofoam yang digunakan sebagai 

ponton sangatlah menguntungkan dari segi ekonomi dan juga proses pengerjaanya 

yang sangat mudah serta tidak memakan banyak waktu. Selain itu dengan 

penambahan styrofoam, dapat mengurangi bobot (berat) campuran beton sehingga 

beton lebih ringan atau volume dalam beton semakin berkurang. 

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan material tambahan 

styrofoam dalam pembuatan beton ringan yang digunakan sebagai ponton pracetak 

memiliki kuat tekan yang tinggi dengan harga ekonomis dan ramah lingkungan. 

 

1.2  Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Berapakah penambahan persentase styrofoam ideal terhadap beton ringan. 

2.  Berapakah nilai kuat tekan terbesar dari penambahan persentase styrofoam. 

3.  Bagaimana pengaruh beton dari penambahan material Styrofoam. 

4.  Berapakah daya apung terbesar dari penambahan material Styrofoam. 

 

1.3  Batasan masalah 

Adapun Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebgai berikut : 

1. Penambahan volume styrofoam terhadap beton bevariasi ( 50%, 60%, 70%). 

2. Benda uji berbentuk persegi dengan lebar = 500 mm. Panjang = 500mm. 

Tebal 100 mm. 

3. Tidak dilakukan pengujian fisik terhadap bahan material tambahan 

styrofoam. 



4. Ukuran butir styrofoam berkisar 3 – 5 mm. 

5. Tidak melakukan uji impact. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Mengetahui presentase ideal dari penambahan material styrofoam sebagai 

beton ringan 

2. Mendapatkan nilai kuat tekan terbesar  dari penambahan material styrofoam. 

3. Mengetahui serapan air beton dari penambahan material styrofoam 

4. Mengetahui daya apung terbesar tiap persentase penambahan material 

styrofoam 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat menjadi data acuan untuk pembuatan  beton ringan dengan 

penambahan material  styrofoam  

1. Mendapatkan nilai kuat tekan tiap persentase penambahan material 

2. Mengetahui pengaruh dari penambahan material styrofoam 

3. Dapat mengurangi pencemaran limbah styrofoam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian awal dari laporan berisi tentang: Halaman Pengesahan, Halaman 

Pernyataan Orisinalitas, Abstrak, Kata Pengantar, Dafar isi, Daftar Gambar, 

Daftar Tabel. 

2. Bagian isi laporan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 



Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, pengertian dan sifat 

beton, beton ringan, material umum penyusun beton ringan diantaranya semen 

portland, agregat, dan material penambah beton ringan yaitu Styrofoam. 

Selanjutnya mengenai kekuatan beton yaitu pengujian kuat tekan, daya apung 

dan daya serapan air. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain benda uji, alat dan bahan, tahapan 

pengujian diantaranya pembuatan benda uji, curing, pengujian kuat tekan, daya 

apung dan daya serap air, selanjutnya diagram alir, teknik pengmpulan data 

dan tempat pelaksanaan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penyajian data, hasil pemeriksaan material 

dan bahan penyusun beton diantara agregat halus dan kasar, pemeriksaan berat 

jenis semen, hasil uji slump, berat isi, kuat tekan, daya apung dan daya serapan 

air.  

BAB V     : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

c. Bagian akhir laporan 

Bagian akhir laporan memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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