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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan utama dalam dunia konstruksi. Campuran beton 

yang terdiri dari semen, pasir, agregat, dan admixture berfungsi sebagai struktur 

dalam suatu bangunan. Beton dapat menerima beban yang besar sesuai ukuran dan 

campuran dalam beton tersebut. Salah satu keunggulan dalam menggunakan beton 

adalah workability yang mudah sehingga beton dapat dikerjakan dalam berbagai 

kondisi. Salah satu contoh bangunan yang menggunakan beton adalah pelabuhan, 

dimana dalam pembangunan suatu pelabuhan tentunya dibutuhkan beton yang 

banyak untuk membuat jalan, dermaga, dan lapangan penumpukan. Pelabuhan yang 

sudah jadi tentunya membutuhkan maintenance yang baik agar pelabuhan tetap 

dalam kondisi prima dan aman. Maka dari itu, pengecekan berkala dibutuhkan 

untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pelabuhan. Salah satu 

kerusakan yang biasa terjadi adalah retakan pada beton yang dikarenakan banyak 

faktor. Retakan yang terjadi dapat menimbulkan efek yang besar bila tidak 

ditangani segera. Bila retakan tersebut cukup dalam dan mengekspos tulangan, 

maka terdapat kemungkinan terjadi korosi pada tulangan tersebut yang dapat 

mengurangi kekuatan dari beton tersebut sehingga dapat berbahaya bagi siapapun 

yang akan melintas di daerah tersebut. Karat yang terjadi di pelabuhan dapat terjadi 

begitu cepat karena berada di pinggir laut dan bila air laut masuk dan melakukan 

kontak terhadap tulangan, maka tulang tersebut dapat mengalami korosi sehingga 

merusak tulangan dan dapat menghilangkan gaya tarik pada beton. Akibatnya, 
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beton tidak memiliki kekuatan untuk menahan beban sesuai perencanaan yang 

dibuat dan dapat mengakibatkan kegagalan konstruksi.  

 

Gambar 1. 1 Tulangan yang Mengalami Korosi Pada Beton 

Sumber: https://aguzher.wordpress.com/2008/12/16/korosi-pada-beton-bertulang/ 

Air laut dapat menyebabkan abrasi, dimana menyebabkan pengikisan pada 

permukaan beton melalui tenaga gelombang laut yang menyebabkan munculnya 

retak atau lubang. Untuk memperbaiki retakan tersebut terdapat beberapa metode 

yang dapat dilakukan dan salah satunya adalah dengan metode grouting. Grouting 

merupakan metode untuk mengisi rongga yang terjadi dengan mengisi adukan 

grout (semen dan air, atau semen, pasir, dan air) untuk menahan air masuk. Tetapi 

grouting tidak memberikan dampak structural karena tujuan grouting adalah untuk 

mencegah proses korosi pada tulangan. Namun, metode tersebut menyebabkan 

pencemaran terhadap lingkungan, sehingga berbagai alternatif diupayakan untuk 

menggantikan metode tersebut. Metode biogrouting dipercaya dapat menjadi 
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alternatif perbaikan pada beton pada tahap awal kerusakan dengan menghasilkan 

CaCO3 dan menutup retakan untuk mencegah air masuk.  

Dalam penelitian ini, mikroorganisme yang diinjeksikan merupakan bakteri 

Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis strain SM10.1 diisolasi dari saluran 

pencernaan lebah. Bakteri ini dapat menghasilkan CaCO3 yang akan menjadi 

binding agents agar retakan tersebut tertutup dan mengikat pada beton. Pada 

penelitian sebelumnya, bakteri ini terbukti mampu untuk mempresipitasikan 

CaCO3 pada media tanah. Namun, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang 

membuktikan bahwa bakteri ini dapat bertumbuh dan berkembang di air laut 

sehingga dapat menghasilkan CaCO3. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menunjukkan bahwa bakteri Bacillus subtilis dapat tumbuh dan berkembang di 

media ait laut sehingga dapat mempresipitasikan CaCO3 dan mengisi celah atau 

retakan yang terjadi pada beton. 

 

Gambar 1. 2 Dermaga Pelabuhan Luwuk 

Sumber: https://hesa.co.id/inspeksi-dermaga-pelabuhan-luwuk/ 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah bakteri Bacillus subtilis dapat tumbuh dan berkembang di dalam air 

laut? 

2. Apakah bakteri Bacillus subtilis dapat menghasilkan presipitasi CaCO3  dengan 

ion kalsium cangkang kerang simping dan calcium carbide di dalam air laut? 

3. Apakah hasil presipitasi bakteri dapat menutup lubang/retakan yang terjadi 

pada beton di lingkungan air laut? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah bakteri Bacillus subtilis dapat tumbuh dan berkembang di 

dalam air laut. 

2. Mengetahui apakah bakter Bacillus subtilis dapat menghasilkan presipitasi 

CaCO3  dengan ion kalsium cangkang kerang simping dan calcium carbide di 

dalam air laut. 

3. Mengetahui apakah hasil presipitasi bakteri dapat menutup lubang/retakan 

yang terjadi pada beton di lingkungan air laut. 

1.4. Batasan Penelitian 

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, dibuat batasan penelitian agar tidak memperluas cakupan materi yang 

diuji pada penelitian ini. Batasan penelitian ini mencakup: 
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1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

2. Penelitian ini dilaksanakan dengan menambahkan masing-masing medium 

kultur dan kultur cair bakteri Bacillus subtilis koleksi di laboratorium Program 

Srudi Biologi Universitas Pelita Harapan melalui penyiraman menggunakan 

alat micropipette terhadap setiap benda uji beton. 

3. Jumlah bakteri tidak diukur secara kuantitatif dalam colony-forming unit (cfu). 

4. Pada sampel beton kekuatan tekan beton dan tarik beton tidak dilakukan 

pengujian.  

5. Benda uji cylinder akan diberikan ion kalsium, medium kultur dan kultur cair 

bakteri Bacillus subtilis konsentrasi satu kali sebanyak 200 μL untuk 1 lubang 

ssampel. Benda uji serpihan beton akan diberikan ion kalsium, medium kultur 

dan kultur cair bakteri Bacillus subtilis konsentrasi empat kali sebanyak 7.5 

ml.  

6. Penelitian dilakukan selama 1 bulan untuk semua benda uji dan pengamatan 

setiap 1 minggu.. 

7. Penelitian dilakukan dengan pencampuran konsentrasi kalsium sebesar 5% 

pada suhu pembakaran bubuk cangkang kerang simping sebesar 400OC, 

500OC, dan 600OC.. 

1.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, berikut adalah hipotesis 

awal yang dibuat dalam penelitian ini: 

1. Bakteri Bacillus subtilis dapat tumbuh di dalam air laut. 
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2. Ditemukan bakteri Bacillus subtilis dapat menghasilkan presipitasi CaCO3  

dengan ion kalsium cangkang kerang simping dan calcium carbide di dalam 

air laut. 

3. Hasil presipitasi bakteri dapat menutup lubang/retakan yang terjadi pada 

beton. 

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 mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, batasan penelitian, hipotesis penelitian, dan ditutup dengan 

sistematika penulisan laporan skripsi pada akhir bagian ini.  

3. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini mencakup landasan teori yang berkaitan dan menjadi parameter 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 tersedia di perpustakaan maupun 

online.  
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4. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas secara sistematis tentang prosedur penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Selain metode, bab ini juga membahas tentang alat dan bahan yang digunakan 

selama penelitian berlangsung. 

5. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menampilkan data-data hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan 

metode pada bab III beserta dengan pembahasan data-data yang didapat 

berlandaskan landasan teori yang telah dibuat. Hasil pembahasan digunakan 

untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. 

6. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian terakhir dari laporan skripsi ini, dimana bagian ini akan 

menegaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan. Bagian ini akan ditutup dengan saran mengenai 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.   


