
1 
   Tugas Akhir 

   Kinerja Lentur Pada Balok Beton Sandwich Dengan Isian Styrofoam 

       

Fransiskus Indrakusumo Ogur             13.12.0066  

Sigma Prabandaru                                13.12.0073  
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Penggunaan bahan baku beton dalam dunia konstruksi pada saat ini 

sangatlah banyak. Mulai dari pembangunan gedung, rumah, jalan raya hingga 

jembatan. Beton sendiri yaitu campuran antara semen, air, agregrat (kerikil, 

pasir dan lain-lain), dapat pula ditambahkan dengan zat aditif untuk 

menambah ataupun mempecepat kekerasan dari beton itu sendiri. Sebagai 

bahan utama penyusun beton yang merupakan bahan alam dan 

ketersediaannyapun semakin berkurang, maka perlu adanya kajian untuk 

mengefisiensikan material alam yang digunakan dalam pembuatan beton. 

Beton sudah lama digunakan sebagai bahan bangunan dan diterapkan oleh 

banyak kalangan masyarakat karena keunggulannya dibandingkan dengan 

material lain yang hanya memiliki kekuatan baik. Namun, beton memiliki 

berat jenis yang tinggi sehingga menyebabkan beban mati pada struktur 

menjadi besar, hal ini menjadi kelemahan atau kekurangan bagi material 

beton. 

Hal ini membuat para pelaku dunia konstruksi untuk lebih kreatif dan 

inovatif untuk membuat beton yang lebih hemat, ringan, mudah untuk dipasang, 

dan juga memiliki bahan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh inovasi 

yang sudah ditemukan oleh para peneliti dibidang konstruksi yaitu beton 

sandwich dengan isian strofoam. Beton sandwich dengan isian strofoam secara 

garis besar merupakan gabungan antara dua jenis beton normal dan beton 

ringan. Dimana pada bagian luar digunakan beton normal yang memiliki 

kekuatan yang tinggi sedangkan pada bagian tengah digunakan beton ringan 
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yang diisi dengan bahan styrofoam yang mempunyai kekuatan yang rendah 

serta bobot yang ringan. 

Dengan mencampurakan styrofoam pada beton, beton akan menjadi 

lebih ringan dari pada beton konvensional karena styrofoam memiliki berat 

yang ringan dari pada agregat yang digunakan pada beton normal. Styrofoam 

yang digunakan untuk bahan campuran pembuatan beton merupakan styrofoam 

khusus untuk bahan konstruksi yang berbentuk butiran-butiran. Pada 

pembuatan beton ringan ini juga menggunakan campuran zat aditif air 

entrance. Sehingga, beton menjadi lebih ringan karena mengandung pori-pori 

udara. 

Seiring meningkatnya tingkat produktivitas di bidang konstruksi maka 

dalam proses pelaksanaan pembangunan perlu adanya efisiensi dalam hal 

waktu maupun biaya. Salah satu contoh yang sering kita jumpai yaitu 

penggunaan material precast. Material precast banyak digunakan untuk bagian-

bagian non-struktural, seperti dinding. Material precast yang biasanya 

digunakan sebagai bahan pengganti pasangan bata merah adalah panel, dalam 

hal ini panel bisa berupa panel komposit atau panel sandwich. Panel komposit 

secara garis besar merupakan panel yang non struktural dimana panel tersebut 

tidak untuk memerima beban untama konstruksi bangunan melainkan sebagai 

pembatas atau pelindung dari panas dan bahaya kebakaran. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dilakukan penelitian terhadap 

“KINERJA LENTUR PADA BALOK BETON SANDWICH DENGAN ISIAN 

STYROFOAM” untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja lentur pada balok 

beton dengan campuran yang diisi styrofoam. Dalam penelitian ini, akan 

digunakan 3 sampel beton yang berbentuk balok dengan dimensi yang berbeda. 

Balok beton akan diuji dengan posisi mendatar (tidur) dengan posisi yang tepat 

di bawah alat yang digunakan dan diberikan tekanan hingga balok beton 

mengalami retak atau patah.  
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Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung oleh Susilorini 

dan Widianto (2017), “Inovasi Teknologi Beton Sandwich Styrofoam” yang 

dilakukan oleh PT Indostar Modular yang merupakan produsen panel beton 

dengan campuran styrofoam di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kuat lentur dari balok beton tersebut. Kuat lentur balok sendiri 

merupakan kemampuan dari balok beton yang diletakkan pada dua perletakan 

kemudian balok tersebut diberi beban denan arah tegak lurus sumbu benda uji 

yang diberikan kepada beton tersebut hingga benda uji tersebut patah. Dengan 

pengujian kuat lentur tersebut maka dapat diketahui berapa beban maksimal 

yang dapat dipikul oleh balok tersebut kemudian kita dapat menyimpulkan 

apakah beton dengan campuran styrofoam tersebut hanya dapat menjadi 

dinding tanpa menjadi struktur bangunan tersebut atau dinding tersebut dapat 

menjadi bagian struktur dari bangunan tersebut seperti dapat digunakan untuk 

material plat lantai. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai yaitu : 

1 Memperoleh kuat lentur balok beton sandwich dengan isian styrofoam. 

2 Memperoleh nilai lendutan dari balok beton sandwich dengan isian 

styrofoam. 

3 Menganalisis nilai kuat lentur dengan pengaruh panjang balok. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui 

besarnya kinerja lentur pada balok beton sandwich yang memiliki isian beton 

ringan dengan campuran styrofoam agar bisa diketahui beton sandwich tersebut 

dapat digunakan untuk bagian lain dari bangunan seperti plat lantai atau tidak. 
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1.4.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah,  

1. Benda uji berupa beton sandwich styrofoam disediakan oleh PT Indostar 

Modular Sentral Semarang.  

2. Benda uji berasal dari panel berukuran 60 cm × 300 cm dengan tebal yang 

sama yaitu 7,5 cm yang dipotong dan disesuaikan dengan dimensi benda uji 

yang ditentukan yaitu sebagai berikut : 

a) Balok beton ukuran L : 50 cm, b : 20 cm dan h : 7,5 cm berjumlah 3 

buah. 

b) Balok beton ukuran L : 100 cm, b : 20 cm dan h : 7,5 cm berjumlah 3 

buah. 

c) Balok beton ukuran L : 150 cm, b : 20 cm dan h : 7,5 cm berjumlah 3 

buah. 

3. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen di 

laboratorium dengan menggunkan alat uji kuat lentur. Untuk menentukan 

hasil uji lentur, dilakukan prosedur uji dengan memberikan beban pada 

benda uji sampai benda uji mengalami retak atau patah. 


