
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Beton merupakan bahan struktur yang sering digunakan dalam sebuah konstruksi. 

Hal ini disebabkan beton mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

bahan-bahan lain diantaranya adalah harga yang relatif murah dikarenakan 

material dasar beton dari bahan bahan lokal, memiliki kuat tekan yang tinggi 

sehingga kuat menahan beban tekan yang tinggi, kemampuanya untuk dicetak 

menjadi bentuk yang sangat beragam, serta ketahanannya yang baik terhadap 

cuaca dan lingkungan sekitar.  

 

Selain memiliki kelebihan penggunaan beton dalam sebuah konstruksi bangunan 

sebagai komponen utama banyak mengalami penyempurnaan dalam hubunganya 

dengan fungsi, kekuatan, umur manfaat dan biaya dari suatu perencanaan struktur. 

Dalam struktur bangunan yang menggunakan beton juga memiliki kelemahan 

antara lain beton mempunyai sifat yang getas, susut (shrinkage) dan kuat tarik 

yang sangat rendah yang ditandai dengan terjadinya retak pada bagian serat yang 

mengalami tarik sebelum akhirnya beton itu runtuh. Parameter kuat tarik beton 

secara tepat sulit untuk di ukur. Suatu pendekatan yang umum untuk mengukur 

nilai kuat tarik beton adalah dengan pengujian kuat tarik belah beton yang 

umumnya memberikan hasil yang mencerminkan besarnya kuat tarik bahan beton. 

Suatu pendekatan lain pengukuran nilai kuat tarik beton adalah dengan modulus of 

rupture yang sesuai dengan teori elasitas, dimana hasilnya digunakan untuk 

mengetahui batas beban yang bekerja pada struktur tanpa mengalami keruntuhan. 

 

Beton juga memiliki berat jenis yang cukup besar sehingga memberikan 

konstribusi pembebanan yang besar juga terhadap struktur bangunan. Untuk 

mengurangi beban struktur akibat berat beton maka digunakan beton dengan berat 
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jenis yang lebih rendah dari beton normal. Beton ini biasa disebut dengan beton 

ringan. Beton ringan diperoleh dengan cara mengganti agregat normal dengan 

agregat ringan. Penggantian agregat ringan akan berdampak pada rendahnya 

kepadatan yang dihasilkan, ini berarti kuat desak dan kuat tarik yang dihasilkan 

lebih rendah dari beton normal. Untuk memperbaiki kuat tariknya dan mencegah 

timbulnya retakan-retakan yang lebih banyak ditambahkan serat aluminium. 

 

Peristiwa kebakaran bangunan gedung akibat amuk masa atau karena peristwa 

arus pendek listrik yang saat ini sering terjadi dan kebanyakan bangunan yang 

mengalami kebakaran tersebut banyak menggunakan struktur beton bertulang 

sebagai elemen konstruksinya. Beton pada dasarnya tidak diharapkan mampu 

menahan panas sampai suhu tinggi. Panas atau suhu sebagai beban (load) pada 

struktur perlu dikaji mengingat daya rusaknya terhadap regangan, modulus 

elasitas, dan tegangan pada bahan struktur yang bersangkutan. 

 

Beton ringan sebagai elemen struktur pengganti harus diuji secara menyeluruh 

termasuk aspek kinerjanya pasca kebakaran, mengingat kebakaran merupakan 

kejadian yang setiap saat dapat terjadi. Beton ringan dengan serat aluminium 

diharapkan memiliki sifat mekanis dan durabilitas yang meningkat dan memberi 

nilai tambah terhadap perlindungan baja dan ketahanan pasca bakar serta 

pemulihan kembali setelah mendapat perawatan seperlunya dalam menahan 

beban. Mengingat masih banyak gedung yang mengalami kebakaran digunakan 

kembali. 

 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui peningkatan yang 

terjadi pada saat pasca bakar dan setelah mendapat perawatan yang didasarkan 

pada sisa tegangan pada tiap zona penampang akibat temperatur yang 

dikenakanya dengan menggunakan data-data fisik dan mekanik hasil penelitian di 

laboratorium. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

pengaruh suhu dan perawatan terhadap kuat belah dan MOR beton ringan berserat 

aluminium. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe 1 

2. Volume serat alumunium yang digunakan adalah 0,75% dari volume beton, 

dan serat dipotong-potong dengan panjang 50 mm dan lebar 2 mm. 

3. Seluruh agregat kasar menggunakan ALWA sebagai pengganti agregat kasar. 

4. Suhu pembakaran 3000, 4000, 5000, 5000 + curing. 

5. Benda uji untuk pengujian kuat belah berupa silinder dengan diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm, untuk pengujian MOR memakai ukuran 10 x 10 x 40 cm3. 

6. Adukan dianggap homogen dan penyebaran serat aluminium dianggap 

merata. 

7. Tidak dibahas reaksi kimia yang terjadi pada campuran terhadap bahan-

bahan yang di gunakan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Secara singkat tujuan dari penelitian ini adalah : Mengevaluasi pengaruh suhu 

terhadap sifat fisik dan mekanik terutama kuat belah dan MOR dari beton ringan 

berserat aluminium pasca bakar. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritisnya adalah menambah pengetahuan tentang beton ringan 

berserat aluminium ditinjau dari parameter pengujian kuat belah dan MOR.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan alternatif komposisi beton dengan bahan pengganti agregat, 

dan penambahan serat. 

b. Mengetahui peningkatan kekuatan beton ringan berserat aluminium pasca 

bakar setelah dilakukan perawatan ulang 
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