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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan salah satu material penting dalam bidang konstruksi. 

Menurut Khaliq dan Ehsan (2016), beton menjadi material yang umum digunakan 

pada suatu bangunan karena memiliki keunggulan dalam segi kekuatan dan 

ketahanan dalam memikul beban. Namun keunggulan tersebut dapat mengalami 

penurunan karena munculnya retakan pada beton meskipun ukurannya kecil dan 

biasanya disebut dengan retak mikro. Apabila retak mikro diberi beban secara terus-

menerus, maka menjadi retak yang lebih besar (retak mayor). Retak pada beton 

dapat disebabkan karena salah satu kelemahan dari material beton, yaitu memiliki 

kuat tarik yang rendah, sehingga tulangan baja ditambahkan pada beton untuk 

menahan kuat tarik.  

Keretakan pada beton dapat dijumpai pada setiap bangunan, salah satunya 

dermaga. Dermaga merupakan bangunan yang berada di lingkungan air laut. 

Karena lokasinya yang berada di lingkungan air laut, maka apabila beton pada 

dermaga mengalami retak akan sangat berbahaya bagi bangunan tersebut. Hal ini 

dikarenakan retak pada beton dapat menjadi jalan masuknya air laut, sehingga   

apabila air mengalir sampai ke tulangan baja, maka tulangan tersebut dapat 

mengalami korosi. Karena tulangan baja mengalami korosi, maka hal tersebut akan 

mengurangi daya tahan bangunan dan menyebabkan kegagalan dalam konstruksi. 
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Gambar 1. 1 Retakan Pada Dermaga Utama Pulau Pramuka 
Sumber: http://www.beritajakarta.id/read/1638/dermaga-utama-pulau-pramuka-

retak#.XzzVTOgzbIU 
 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki retak adalah 

metode grouting dengan menggunakan semen. Menurut Hardjito (2006), proses 

pembuatan semen dapat menghasilkan emisi karbon dioksida dan dilepaskan ke 

atmosfer, sehingga dapat menimbulkan kerusakkan lingkungan akibat pemanasan 

global. Karena hal tersebut, terdapat salah satu metode lain dengan menginjeksi 

mikroorganisme ke dalam retakan yang disebut sebagai biogrouting. Hasil dari 

biogrouting ialah presipitasi kalsium karbonat (CaCO3) dengan menggunakan 

bakteri yang memiliki genus Bacillus ditambah dengan sumber kalsium, kemudian 

hasil presipitasi tersebut akan menutupi retak pada beton.  

Pada penelitian ini digunakan bakteri Bacillus amyloliquefaciens karena pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Muliawan (2019), berhasil membuktikan 

bahwa bakteri Bacillus amyloliqufaciens dapat hidup dan menghasilkan presipitasi 

http://www.beritajakarta.id/read/1638/dermaga-utama-pulau-pramuka-retak%23.XzzVTOgzbIU
http://www.beritajakarta.id/read/1638/dermaga-utama-pulau-pramuka-retak%23.XzzVTOgzbIU
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CaCO3, namun belum ada penelitian mengenai bakteri Bacillus amyloliquefaciens 

dapat hidup dan menghasilkan presipitasi CaCO3 di lingkungan air laut. Maka dari 

itu, penelitian ini dilakukan sebagai studi awal untuk mengetahui apakah bakteri 

tersebut dapat hidup dan menghasilkan presipitasi CaCO3 di lingkungan air laut.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diteliti lebih lanjut pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah bakteri Bacillus amyloliquefaciens dapat tumbuh dalam air laut? 

2. Apakah bakteri Bacillus amyoliquefaciens dapat menghasilkan presipitasi 

CaCO3 dalam air laut? 

3. Apakah hasil presipitasi CaCO3 dapat menutupi lubang pada sampel beton? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah bakteri Bacillus amyloliquefaciens dapat tumbuh dalam 

air laut. 

2.  Mengetahui apakah bakteri Bacillus amyoliquefaciens dapat menghasilkan 

presipitasi CaCO3 dalam air laut. 

3. Mengetahui apakah hasil presipitasi CaCO3 dapat menutupi lubang pada 

sampel beton. 
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1.4. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dibuat agar tidak memperluas cakupan materi yang diuji 

pada penelitian ini, sehingga maksud dan tujuan pada bagian sebelumnya dapat 

tercapai. Batasan penelitian ini mencakup: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif. 

2. Lokasi pengambilan air laut berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. 

3. Bakteri Bacillus amyloliquefaciens yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Bacillus amyloliquefaciens yang diisolasi di Universitas Pelita Harapan. 

4. Setiap lubang diberikan kultur cair sebanyak 0,2 

ml untuk sampel silinder. Untuk sampel pecahan beton diberikan kultur cair s

ebanyak 7,5 ml.  

5. Jumlah bakteri diukur setelah medium kultur cair dibuat dengan alat 

spektrofotometer. 

6. Pengamatan dilakukan setiap tujuh hari satu kali dari hari pertama sampai hari 

ke-28 dan tidak ada pengujian terhadap kekuatan sampel beton. 

1.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, berikut adalah hipotesis 

awal yang dibuat dalam penelitian ini: 

1. Bakteri Bacillus amyloliquefaciens dapat tumbuh dalam air laut. 

2. Bakteri Bacillus amyoliquefaciens dapat menghasilkan presipitasi CaCO3 

dalam air laut. 

3. Hasil endapan CaCO3 dapat menutupi lubang pada sampel beton. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari sepuluh bagian awal, lima bab isi, dan dua 

bagian akhir. Berikut adalah sistematika penulisan laporan ini: 

1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman kulit, pernyataan keaslian 

karya skripsi, persetujuan dosen pembimbing skripsi, persetujuan tim penguji 

skripsi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. 

2. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, batasan penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan skripsi.  

3. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini landasan teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian dan permasalahan pada penelitian ini akan dijawab 

berdasarkan landasan teori yang ditulis pada bagian ini. Landasan teori yang 

ditulis pada bab ini didapatkan dari tinjauan pustaka terhadap buku, e-book, 

jurnal, skripsi, dan artikel yang berbentuk tertulis maupun digital. 

4. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas secara sistematis tentang prosedur penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga 

membahas tentang alat dan bahan yang digunakan selama penelitian 

berlangsung. 
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5. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menunjukkan data-data hasil penelitian yang dilakukan beserta dengan 

pembahasan data-data yang didapat berdasarkan landasan teori yang telah 

dibuat. Hasil pembahasan digunakan untuk menjawab permasalahan pada 

penelitian ini. 

6. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari laporan skripsi ini. Bagian ini membahas 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, 

serta saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

7. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir pada laporan tugas akhir ini mencakup daftar pustaka yang berisi 

referensi-referensi yang digunakan pada penulisan laporan ini beserta 

lampiran-lampiran yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


