
1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Beton sebagai bahan kontruksi adalah suatu canpuran yang terdiri dari 

pasir , krikil , bahan pengikat seperti air serta semen dan bahan tambahan dengan 

nilai perbandimgan tertentu. 

Dalam keadaan yang telah mengeras beton bagaikan karang dengan 

kekuatan tekan yang tinggi , sebaliknya mempunyai kekuatan tarik yang kecil . 

Oleh karena itu beton dalam keadaan segar dapat diberikan beberapa macam 

bahan tambahan sebagai serat yang berguna untuk meningkatkan kekuatan tekan 

dan tarik beton . 

Altematif Batok Kelapa sebagai bahan tambahan pada campuran beton 

yang dimaksud untuk meneliti apakah dapat meningkatkan kekuatan balok pad.a 

bagian tarik yang mengakibatkan keretakan pada balok beton . Altematif ini 

diambil dan dimasukkan ke dalam campuran beton dan dibuat nilai kandungannya 

bervariasi dari berat pasir dan untuk mengetahui percobaan manakah yang 

mempunyai nilai keretakan yang lebih lama pad.a balok beton di bagian tarik , 

serta apakah keuntungan dan kekurangannya , dan apakah dikatagorikan efisian 

serta aman untuk bangunan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

2 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk rnengetahui sejauh rnana kekuatan 

balok beton pada bagian tarik yang rnenyebabkan keretakan awal dengan 

penggunaan bahan tarnbahan Batok Kelapa . 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk rnengetahui sejauh rnana pengaruh kandungan persentase 

penarnbahan batok kelapa terhadap sifat keretakan beton . 

2 .  Mernpelajari faktor keretakan benda uji dengan variasi urnur beton 

yang berbeda. 

Dengan pengujian - penguJ1an yang dilaksanakan nantinya dapat 

dibuat kurva tentang keretakan benda uji sebagai hasilnya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan pertirnbangan agar permasalahan yang akan dibahas tidak rnelebar 

, rnengingat luasnya sifa-sifat yang dirniliki oleh beton dan untuk rnernpernudah 

penulisan tugas akhir ini , rnaka penulis rnenganggap perlunya diadakan 

pernbatasan rnasalah , sehingga penelitian ini dibatasi hanya rnengenai ·: 

1. Balok diturnpu pada turnpuan sederhana 

2. Balok berpenampang segi ernpat 

o Lehar 15 cm 

o Tinggi 15 cm 

o Panjang 75 cm 

3. Balok di cor seluruhnya dengan K- 225 
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