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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat 

dan memiliki banyak wilayah. Secara geografis Indonesia terletak di antara 

benua Asia dan Australia, berada di antara dua samudera Samudra Pasifik dan 

Samudra Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang cukup 

besar di dunia. Prasarana yang ada di desain sesuai dengan kebutuhan yang 

sesuai dengan kondisi alam. Salah satu contohnya adalah pembangunan di 

sekitar pesisir pantai yang menuntut inovasi  struktur beton yang tahan dengan 

air laut. 

Beton memiliki berat jenisnya yang tinggi sehingga beban mati yang 

dibebankan pada struktur menjadi tinggi, inovasi pada teknologi beton sangat 

dibutuhkan pada perkembangan kontruksi saat ini yang dituntut untuk ramah 

lingkungan dan memiliki berat jenis yang rendah (beton ringan). Berat jenis 

beton ringan kurang dari 1900 kg/cm
3
 (Sabbihiyah, 2005). 

Pembuatan beton ringan sangat dibutuhkan sebuah inovasi material campuran 

yang memiliki berat jenis yang rendah. Alternatif yang dapat diaplikasikan 

adalah styrofoam, hal ini dikarenakan styrofoam memiliki berat jenis yang 

rendah.  

Harganya pun cukup murah styrofoam atau expanded polystyrene yang 

terbuat dari polisterin atau gabus putih sering menjadi limbah industri maupun 

limbah rumah tangga yang menjadi permasalahan lingkungan karena sifatnya 

yang tidak dapat terurai dan membusuk.  
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Styrofoam atau expanded polystyrene digunakan untuk campuran beton maka 

berat beton akan lebih ringan dan nilai guna styrofoam akan bertambah, namun 

akan berpengaruh pada kekuatan beton tersebut. 

 Berdasarkan hal diatas, maka dilakukan penelitian terhadap 

“DURABILITAS BLOK BETON SANDWICH DENGAN ISIAN 

STYROFOAM DI LINGKUNGAN AGRESIF” untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh styrofoam pada campuran beton, adapun karakteristik yang 

dimaksud adalah kekuatan mekanik beton yang mencakup kuat tekan, kuat tarik, 

kuat lentur dengan berbagai macam kondisi, seperti kondisi air tawar, air payau, 

air laut dan air rob. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung Susilorini dan 

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

dilakukan oleh PT Indostar Modular” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui sifat blok beton sandwich dengan isian styrofoam pada 

lingkungan agresif. Lingkungan agresif adalah suatu kondisi lingkungan yang 

dapat mempengaruhi kodisi beton, dan dapat merusak beton tersebut, 

2. Mengetahui kuat tekan beton sandwich di lingkungan air laut, air payau, air 

tawar, dan air rob dengan waktu perendaman selama 28 hari. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui kekuatan blok beton sandwich yang telah direndam 

dengan beberapa jenis media perendaman selama 28 hari, dilakukan uji kuat 

tekan beton dengan alat Compression Machine. 
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1.4. Batasan Masalah 

1. Rencana kuat tekan blok beton dengan styrofoam dalam penelitian ini sesuai 

dengan lama perendaman yang ditentukan selama 28 hari masing-masing 

media perendaman sebanyak 5 benda uji, 

2. Benda uji blok beton sandwich dengan isian styrofoam berdimensi p = 37 cm, 

l = 15,5 cm, t = 7,5 cm sesuai ketentuan dan telah dipotong oleh PT Indostar 

Modular selaku owner, 

3. Benda uji yang digunakan adalah barang baru yang didatangkan dari PT 

Indostar Modular, styrofoam yang digunakan untuk pembuatan beton 

sandwich ini memakai bahan styrofoam berbentuk butiran dengan dimensi 4-

5 mm,  

4. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode  

perendaman selama 28 hari, 

5. Media perendaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah permodelan 

lingkungan agresif sebagai berikut: 

a.  Air Tawar :   Air yang ada di Lab Struktur Unika Semarang, 

b. Air Laut : Air laut diambil di daerah Sayung Kabupaten          

Demak, 

c. Air Payau :  Terdiri dari air laut yang disebut pada butir b, 

sebesar 50% + air tawar pada butir a 50%, 

d. Air Rob :  Air yang di ambil dari daerah Sayung Kabupaten 

Demak. 

 

 

 

 




