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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Saat ini telah banyak dilaksanakan penelitian, pengembangan dan penggunaan 

beton ringan pada bangunan-bangunan. Elemen-elemen struktur dibuat dari beton 

yang menggunakan agregat buatan yang ringan (artificial lightweight aggregates) 

sehingga bobotnya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan beton normal yang 

menggunakan agregat alam.  

 

Kebakaran yang terjadi pada bangunan beton seringkali menyebabkan kerusakan-

kerusakan pada elemen struktur, terutama pada strength maupun stiffness 

strukturnya. Tingkat kerusakan yang terjadi tidak selalu sama, karena banyak 

faktor yang menentukan antara lain: durasi waktu kebakaran, dahsyatnya api, 

kualitas serta jenis struktur. Setelah terjadi kebakaran, sering dilakukan studi 

kelayakan bangunan, hal ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

bangunan tersebut untuk digunakan kembali. 

 

Pada umumnya, ketika beton mengalami kerusakan akibat terbakar atau sebab 

lainnya, banyak orang cenderung untuk menggantinya dengan beton baru. 

Menurut beberapa penelitian dan didasarkan pada sebuah pemikiran sederhana 

bahwa ketika beton terbakar dalam suhu tinggi akan terurai menjadi semen. 

Selanjutnya semen tersebut disiram dengan air akan kembali berubah menjadi 

beton (Partowiyatmo, 2005). 

 

Salah satu sifat dari beton ringan adalah mempunyai isolasi terhadap suhu yang 

tinggi. Pada umumnya pengurangan kepadatan diikuti dengan kenaikan isolasi 

suhu, meskipun terdapat penurunan kekuatan. Kinerja beton ringan sebagai 

elemen struktur harus diuji secara menyeluruh termasuk aspek kinerja pasca 

kebakaran, mengingat kebakaran merupakan kejadian yang setiap saat dapat 
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terjadi. Hal ini yang mengilhami untuk mengadakan suatu penelitian tentang 

kinerja beton ringan sebelum dan sesudah mengalami kebakaran. 

 

Beton banyak dipergunakan karena keunggulan-keunggulannya, antara lain 

mudah dibentuk, mudah dalam perawatan. Pertimbangan lain dalam pemakaian 

struktur beton adalah kemudahan dalam pelaksanaan, baik mudah dalam 

pengangkutan, pengkonstruksian maupun kontrol kualitas. Ketahanan terhadap 

kondisi cuaca dan kebakaran juga memberi nilai tambah terhadap bahan struktur 

beton. Ditinjau dari sudut struktural, beton mempunyai kekuatan yang cukup 

besar dalam kekuatan desak sehingga sangat efektif untuk struktut-struktur yang 

dominan menahan gaya desak. 

 
 
Walaupun disadari bahwa banyak kelemahan agregat ringan seperti tidak kompak, 

modulus elastisitas, tidak mampu mentransfer matriknya karena kekuatan agregat 

lebih kecil daripada kekuatan matriknya, yang pada akhirnya mengurangi 

performance betonnya, namun penelitian-penelitian terus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitasnya,sehingga memenuhi standar struktural. 

 

Ide yang melatarbelakangi penelitian ini adalah: Sifat isolasi agregat ringan ini 

dimanfaatkan untuk melindungi lapis material di sisi dalamnya pada saat 

kebakaran. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kemampuan beton dalam 

hubungannya dengan toughness dan stiffness pada beton ringan pada saat pasca 

bakar, sebelum dan setelah mendapat perawatan (curing) yang didasarkan pada 

sisa tegangan pada tiap zona penampang akibat temperatur yang dikenakan 

padanya dengan menggunakan data-data sifat-sifat fisik dan mekanik hasil 

eksperimen di laboratorium.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang diatas adalah 

seberapa besar pengaruh suhu pembakaran terhadap toughness dan stiffness pada 

beton ringan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka digunakan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe 1. 

2. Agregat kasar yang digunakan adalah ALWA. 

3. Suhu pembakaran 300oC, 400oC, 500oC, dan 500oC + curing. 

4. Benda uji untuk pengujian toughness dan stiffness adalah berupa balok beton 

dengan dimensi 100 mm x 100 mm x 400 mm sebanyak 15 sampel. 

5. Pengujian beton setelah perawatan (curing) beton selama 28 hari. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh suhu 

pembakaran terhadap toughness dan stiffness pada beton ringan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis: 

a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu bahan struktur. 

b. Menambah pengetahuan mengenai sifat-sifat beton ringan dan perawatan 

setelah pembakaran.  

c. Menambah  pengetahuan tentang beton ringan ditinjau dari toughness dan 

stiffness setelah pembakaran dan perawatan. 

2. Manfaat praktis: 

Memperoleh data propertis mengenai sifat-sifat beton ringan.  
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