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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beton pracetak merupakan suatu metode percetakan beton secara mekanis 

dalam sebuah pabrik dengan memberikan waktu pada beton untuk mencapai target 

mutu sebelum digunakan (Adriansyah 2014). Pada masa kini, beton pracetak telah 

menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan dalam pelaksanaan konstruksi, 

salah satu contohnya yakni dalam program Sejuta Rumah Jokowi. Hal ini 

dikarenakan beton pracetak diproduksi secara fabrikasi, sehingga mutu pada beton 

terkontrol dengan ketat. Penggunaan beton pracetak juga lebih menghemat waktu 

pelaksanaan konstruksi bila dibandingkan dengan beton konvensional (Wahyudi 

and Hanggoro 2010).  Dalam memproduksi beton pracetak, beton perlu diberikan 

perawatan atau curing hingga mampu menahan bebannya sendiri sebelum 

dilakukan pembukaan bekisting. Namun, dengan kebutuhan industri yang 

mengharuskan cepatnya pembukaan bekisting pada produksi beton pracetak, maka 

diperlukan kekuatan tekan awal yang tinggi pada beton. Selain itu, dalam 

pembangunan rumah sederhana, hanya dapat digunakan alat angkut serta jumlah 

tenaga kerja yang terbatas. Oleh karena itu, penggunaan beton ringan menjadi salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan, sehingga dapat memudahkan pengerjaan dan 

pengangkutan. 

Berdasarkan material yang digunakannya, beton ringan terbagi atas tiga 

kategori (Kumar 2010). Kategori pertama adalah beton ringan dengan 

menggunakan material alam seperti expanded clay dan batu apung. Kategori kedua 
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adalah beton ringan dengan produk industrial seperti fly ash. Kategori ketiga adalah 

cellular concrete / foamed concrete. Penggunaan material expanded clay meskipun 

memiliki sumber yang tidak terbatas, namun membutuhkan biaya yang tinggi untuk 

produksi massal. Sementara, batu apung merupakan sumber daya yang terbatas 

sehingga tidak dapat seterusnya digunakan dan membutuhkan biaya yang tinggi. Di 

sisi lain menurut Suarnita (2011), penggunaan fly ash kurang baik untuk pengerjaan 

beton yang memerlukan waktu pengerasan dan kekuatan tekan awal yang tinggi 

karena proses pengerasan dan penambahan kekuatan betonnya cukup lambat akibat 

terjadinya reaksi pozzolan. Oleh karena itu pada penelitian ini, beton yang diteliti 

adalah beton ringan kategori ketiga yaitu foamed concrete karena selain sumbernya 

yang tidak terbatas, biaya yang dibutuhkan untuk produksi massal juga lebih 

rendah. 

Penelitian mengenai beton ringan pracetak dengan menggunakan foam agent 

memang sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian foamed concrete pracetak 

untuk elemen struktural masih jarang ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh rancangan beton pracetak dengan unsur beton ringan 

struktural kuat tekan awal tinggi. Rancangan foamed concrete untuk elemen 

struktural dalam penelitian ini ditujukan untuk rumah sederhana terlebih dahulu. 

Berdasarkan SNI 03-6880-2016 tentang Spesifikasi Beton Struktural, beton 

ringan adalah beton yang mempunyai berat jenis antara 1440 dan 1840 kg/m3. 

Beton ringan dapat digunakan sebagai elemen struktural apabila memenuhi syarat, 

yaitu memiliki kuat tekan minimum sebesar 17 MPa. Kemudian untuk memenuhi 
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persyaratan kekuatan awal tinggi, beton perlu diberikan perawatan minimal 3 hari 

sehingga kekuatan mampu mencapai minimal 70% dari f"#. 

Penelitian ini merupakan lanjutan daripada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Theodore Stanley Rianto Sigit (2019) mengenai Studi Awal 

Perancangan Foamed Concrete untuk Beton Pracetak. Pada penelitian tersebut, 

target yang telah tercapai adalah foamed concrete dengan kuat tekan 28 hari diatas 

20 MPa dengan berat jenis dibawah 1750 kg/m3 pada campuran beton dengan 

menggunakan bahan aditif superplasticizer dan waterproofing. Dimana mix design 

pertama yang digunakan adalah foam agent sebesar 24,46 kg, superplasticizer 

sebanyak 5% dari volume air, dan menggunakan semen putih (WPC). Adapun mix 

design kedua yang menggunakan foam agent sebesar 29,35 kg, waterproofing 

integral sebanyak 5% dari volume air, dan menggunakan semen putih (WPC). Pada 

penelitian tersebut juga digunakan pasir dengan ukuran maksimal 0,6 mm yang 

dapat menghasilkan beton dengan kuat tekan lebih tinggi dibandingkan dengan 

ukuran pasir yang lebih besar (Lim 2014). Untuk meningkatkan kuat tekan beton 

pada usia 28 hari, digunakan bahan aditif berupa superplasticizer sehingga dapat 

menggunakan water cement ratio yang lebih rendah. Hilal (2015) menyatakan 

bahwa penambahan superplasticizer pada foamed concrete dengan berat jenis 1600 

kg/m3 meningkatkan kuat tekan sebesar 1,15 kali. 

Penggunaan semen putih sebagai peningkat kuat tekan pada beton usia 28 

hari menyebabkan mahalnya biaya produksi dalam kuantitas yang banyak. Selain 

itu, semen portland komposit merupakan semen yang sudah dicampurkan dengan 

bahan pozzolan umumnya sekitar 20% (Hardjasaputra 2012). Sehingga, 
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penggunaan semen portland komposit berarti telah mengurangi 20% penggunaan 

semen yang merupakan salah satu penyumbang emisi CO2 yang cukup tinggi di 

berbagai belahan dunia. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengganti 

semen putih menjadi semen PCC kembali. Pada penelitian foamed concrete yang 

dilakukan oleh Harith (2018), proses curing dengan air menghasilkan 

perkembangan kuat tekan beton lebih tinggi dibandingkan dengan curing di udara. 

Dengan begitu, penulis mengambil inisiatif merubah metode curing dari penelitian 

sebelumnya yaitu dari metode curing perendaman singkat menjadi metode curing 

perendaman penuh. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sigit (2019), dalam melakukan 

pengecoran foamed concrete terdapat jeda waktu sebelum foaming agent 

dipindahkan dan diaduk dengan beton segar. Hal ini dapat saja mempengaruhi berat 

jenis yang dihasilkan akibat stabilitas pada foaming agent. Menurut D'Arrigo 

(2011), stabilitas pada foaming agent ditandai oleh rata-rata periode aktif ($) yang 

berarti waktu terbentuknya gelembung foam dalam durasi yang diberikan hingga 

momen sebelum gelembung tersebut pecah. Dengan demikian, pada penelitian ini 

perlu diteliti mengenai metode pengecoran yakni pencampuran foaming agent pada 

beton dengan tidak adanya jeda waktu penuangan foam dan akan diamati 

pengaruhnya terhadap berat jenis foamed concrete yang dihasilkan. 

Selanjutnya untuk meningkatkan kuat tekan awal pada beton, maka dilakukan 

penambahan bahan aditif berupa accelerator. Menurut Salain (2015), Penambahan 

accelerator dapat mempercepat reaksi hidrasi dalam adukan sehingga proses 

pengerasan menjadi lebih cepat dan meningkatkan kuat tekan awal pada beton. Hal 
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ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. Berbeda dari penelitian Salain, penggunaan 

accelerator tersebut akan digunakan pada beton ringan foam. 

 
Gambar 1.1 Grafik Kuat Tekan Beton dengan Penambahan Accelerator 

(Sumber: Salain, 2015) 

Pada penelitian ini juga dilakukan substitusi material agregat halus dengan 

bahan tambah lainnya seperti limbah plastik daur ulang tipe Low Density 

Polyethylene (LDPE). Plastik LDPE merupakan salah satu limbah anorganik yang 

sering digunakan sebagai plastik belanja (Sarker 2012). Penggunaan biji plastik 

LDPE bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik daur ulang yang ada serta 

mengurangi penggunaan pasir sebagai agregat halus, mengingat pasir merupakan 

material yang terbatas. Menurut Ramadhan dan Nursyamsi (2016), penambahan 

persentase biji plastik LDPE dapat menurunkan berat jenis beton. Namun kuat 

tekan pada beton akan ikut menurun juga. Dengan demikian, pada penelitian ini 

akan dilakukan substitusi biji plastik LDPE untuk mengurangi penggunaan pasir 

serta menurunkan berat jenis pada foamed concrete dengan melihat apakah 

kekuatan beton masih sesuai dengan target yang diinginkan.  

Pada penelitian ini penulis juga akan melakukan pengujian Ultrasonic Pulse 

Veloctiy (UPV) dengan tujuan untuk menghitung kecepatan rambat gelombang 



 

6 

beton. Hal ini dilakukan untuk melihat hubungan berat jenis dan kuat tekan dengan 

hasil UPV pada beton normal. Dikarenakan hasil penelitian UPV pada foamed 

concrete jarang ditemukan, maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui 

korelasi hasil pengukuran kecepatan rambat gelombang dengan nilai berat jenis dan 

kuat tekan beton ringan khususnya pada foamed concrete. Yulian (2018) 

menyatakan bahwa pengukuran rambat gelombang pada beton dapat 

mengidentifikasi hubungan antara kuat tekan beton dan kerapatannya. Apabila hasil 

pengujian menunjukan korelasi yang kuat, maka kualitas kuat tekan beton dapat 

diperkirakan melalui tes UPV tanpa melakukan uji tekan yang merusak sampel uji. 

Selain itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisa persentase udara pada 

foamed concrete untuk mendapatkan mix design dengan kadar udara yang 

sebenarnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisa 

dan dibahas pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh metode pengecoran terhadap berat jenis foamed concrete 

yang dihasilkan? 

2) Bagaimana pengaruh metode curing perendaman penuh dibandingkan dengan 

perendaman singkat terhadap kuat tekan benda uji?  

3) Mix Design dengan bahan aditif accelerator apa yang memenuhi kuat tekan 14 

MPa untuk 3 hari, 20 MPa untuk 28 hari, dan berat jenis dibawah 1750 kg/m3?  
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4) Bagaimana pengaruh penggunaan superplasticizer sika dan accelerator sikaset 

terhadap berat jenis dan kuat tekan foamed concrete? 

5) Bagaimana pengaruh penggunaan waterproofing M dan accelerator sikaset 

terhadap berat jenis dan kuat tekan foamed concrete? 

6) Bagaimana pengaruh penggunaan biji plastik LDPE terhadap berat jenis dan 

kuat tekan foamed concrete? 

7) Berapa persentase udara pada benda uji yang dihasilkan?  

8) Bagaimana korelasi hasil pengukuran kecepatan rambat gelombang UPV 

dengan nilai berat jenis dan kuat tekan foamed concrete? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 

beberapa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1) Mengetahui pengaruh metode pengecoran pada berat jenis foamed concrete 

yang dihasilkan.  

2) Mengetahui pengaruh metode curing dengan perendaman penuh dibandingkan 

dengan perendaman singkat terhadap kuat tekan benda uji. 

3) Mix Design dengan bahan aditif accelerator yang memenuhi kuat tekan 14 

MPa untuk 3 hari, 20 MPa untuk 28 hari, dan berat jenis dibawah 1750 kg/m3. 

4) Mengetahui pengaruh penggunaan superplasticizer sika dan accelerator 

sikaset terhadap berat jenis dan kuat tekan foamed concrete. 

5) Mengetahui pengaruh penggunaan waterproofing M dan accelerator sikaset 

terhadap berat jenis dan kuat tekan foamed concrete. 
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6) Mengetahui pengaruh penggunaan biji plastik LDPE terhadap berat jenis dan 

kuat tekan foamed concrete. 

7) Mengetahui persentase udara pada foamed concrete yang dihasilkan. 

8) Mengetahui korelasi hasil pengukuran kecepatan rambat gelombang UPV 

dengan nilai berat jenis dan kuat tekan foamed concrete. 

1.4 Batasan Penelitian 

Berikut merupakan batasan masalah yang dalam melakukan penelitian ini: 

1) Berat jenis beton kurang dari 1750 kg/m3 sebagai persyaratan berat jenis beton 

ringan.  

2) Target kuat tekan yang ingin dicapai adalah 20 MPa untuk 28 hari dengan 

bahan aditif superplasticizer sebagai persyaratan kekuatan beton struktural. 

3) Target kuat tekan yang ingin dicapai adalah 14 MPa untuk 3 hari dan mencapai 

20 MPa untuk 28 hari dengan bahan aditif accelerator. 

4) Sampel uji dibuat dengan menggunakan cetakan silinder berdiameter 10 cm 

dengan tinggi 20 cm. 

5) Curing dengan metode perendaman penuh, serta dilakukan penjemuran 

dibawah matahari ±	5 jam sebelum dilakukan pengujian. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan pengecekan karakteristik material penyusun 

foamed concrete yaitu pengecekan kadar lumpur, kadar air dan berat jenis. 

Selanjutnya diikuti dengan persiapan material yang akan digunakan dalam 
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pengecoran foamed concrete. Berat setiap material ditimbang sesuai dengan mix 

design yang sudah diperhitungkan.  

Tahap awal penelitian ini akan dimulai dengan membandingkan dua metode 

pengecoran dan diamati pengaruhnya pada foamed concrete yang dihasilkan. 

Langkah ini dilakukan untuk mencegah foam agent mencair akibat penundaan 

waktu penuangan yang dapat mempengaruhi berat jenis sampel hasil pengecoran. 

Mix design foamed concrete dengan berat jenis dibawah 1750 kg/m3 diambil dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sigit (2019). Pada tahap ini sampel uji 

diberikan perlakuan curing dengan menggunakan metode perendaman penuh 

sehingga suhu dan kelembapan beton tetap terjaga, sehingga mampu menghasilkan 

kekuatan beton yang lebih baik. Metode Curing tersebut akan diperbandingkan 

dengan metode perendaman singkat yang telah dilakukan pada penelitian 

sebelumnya. Setelah mendapatkan metode pengecoran yang optimal yakni dapat 

menghasilkan foamed concrete dengan berat jenis yang lebih stabil, mix design 

yang memenuhi target berat jenis dan kuat tekan usia 28 hari, serta metode curing 

yang optimal yakni menghasilkan pengembangan kuat tekan beton lebih tinggi, 

tahap berikutnya adalah menggunakan penambahan bahan aditif accelerator 

dengan persentase 5%; 7,5%; dan 10% dari volume air. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kuat tekan awal beton hingga diatas 70% dari kuat tekan target. Pada 

tahap ini perlu diperhatikan adanya penambahan berat jenis akibat reaksi kimia dari 

penambahan accelerator. Setelah dilakukan penambahan accelerator sesuai 

dengan persentase yang telah ditentukan, maka akan ditentukan mix design yang 

paling optimal dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. 
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Dalam penelitian ini juga dilakukan penambahan biji plastik LDPE sebagai 

substitusi agregat halus pada beton dengan persentase 5%; 7,5%; dan 10% untuk 

menurunkan berat jenis pada foamed concrete. Dalam tahap ini, akan diteliti 

mengenai pengaruh pengurangan berat jenis dapat menyebabkan pengurangan kuat 

tekan foamed concrete hingga dibawah 20 MPa untuk mengetahui apakah biji 

plastik LDPE layak untuk digunakan sebagai material pengganti agregat halus. 

Adapun pada pembuatan sampel uji tahap akhir yaitu sampel beton normal dengan 

tujuan untuk dapat mengetahui persentase udara sebenarnya pada seluruh mix 

design yang telah dibuat khususnya pada campuran beton dengan bahan aditif 

superplasticizer. Sampel uji yang dibuat berupa sampel uji 1, 3, dan 28 hari pada 

tahap perbandingan metode pengecoran dan tahap penambahan biji plastik LDPE. 

Sementara pada tahap penambahan bahan aditif accelerator, sampel uji yang dibuat 

berupa sampel uji 1, 3, 7, dan 28 hari.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan isi dari penelitian ini dirangkum dalam lima bab, yaitu: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini, merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berkaitan 

dengan latar belakang dari ide penulisan, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodologi penulisan dan sistematika penulisan keseluruhan penelitian ini. 

2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, berisikan penjelasan teori-teori mengenai material yang menjadi 

penyusun foamed concrete, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, serta 

mix design yang digunakan selama penelitian dilaksanakan. 
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3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, berisikan material dan peralatan yang digunakan selama 

penelitian dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penelitian yang telah 

dilakukan, yakni berupa tata cara pemeriksaan material, penamaan benda uji sesuai 

mix design, proses pembuatan benda uji, curing, dan pengujian pada benda uji. 

4) BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hasil pengujian karakteristik material, 

hasil pengujian berat jenis dan kuat tekan, hasil perbandingan metode curing yang 

telah dilakukan, hasil persentase udara sesungguhnya pada foamed concrete yang 

dihasilkan, serta hasil pengujian UPV yang telah dilakukan. 

5) BAB V: KESIMPULAN 

Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dan evaluasi serta saran untuk pengembangan penelitian yang 

akan dilakukan selanjutnya.


