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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Self Healing Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur 

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2013) mengenai keretakan mortar 

dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan alternatif penggunaan 

bakteri Bacillus Subtilis yang terintegrasi kedalam pulverized fly ash dan 

bertindak sebagai agen penyembuhan mandiri pada kondisi retak. Mekanisme 

penyembuhan retakan hanya ditinjau dari mortar semen dengan komposisi 

perbandingan 1 PC: 3 PS dan pembebanan lentur mortar menggunakan three-

point bending. 

Pengujian dilakukan pada umur 3, 7, dan 28 hari dengan ukuran 5 × 5 × 5 

cm. Penambahan variabel konsentrasi Bacillus Subtilis yaitu sebanyak 0; 10
4
; 

10
5
;10

6
 sel/mL ke dalam material pulverized fly ash dengan metode impregansi 

melalui vakum udara yang bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi  

bakteri, sedangkan pembebanan lentur mortar dilakukan selama 28 hari dengan 

ukuran 60 × 60 × 220 mm.  

Sehingga diperoleh hasil penelitian pada Tabel 2.1 yang mengalami 

peningkatan nilai kuat lentur sebesar 25,38 %. Umur 3 hari sebesar 21,40 % dan 

umur 7 hari 17,97 %. Melalui analisa pembebanan lentur diketahui mortar dengan 

bakteri Bacillus Subtilis dalam media pulverized fly ash memiliki kemampuan 

pemulihan kekuatan retak sebesar 34,85 % dari kekuatan semula. Mortar bakteri 

memiliki efektifitas penutupan retak dan ketahanan air yang mampu mengurangi 

resapan air terbatas pada ukuran lebar retak maksimum rata-rata hingga 0,22 mm. 
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Tabel 2.1 Presentase peningkatan kuat tekan mortar bakteri 

Konsentrasi 

bakteri  
Rata-rata nilai kuat tekan mortar (MPa) 

(sel/mL) 3 hari 
% 

peningkatan 
7 hari 

% 

peningkatan 

 

28 

hari 

% 

peningkatan 

Perlakuan rendaman air 

0 13,83 - 17,17 - 26,93 - 

10
4
 12,85 -7,06 17,08 -0,49 28,49 5,79 

10
5
 14,87 7,56 17,65 2,81 28,62 6,26 

10
6
 15,30 10,66 19,93 16,11 28,97 7,57 

Perlakuan rendaman larutan urea 5 % dan kalsium asetat 1% 

0 11,95 -13,57 15,68 -8,66 25,10 -6,79 

10
4
 13,99 0,40 19,22 11,94 29,57 9,81 

10
5
 17,33 25,38 20,84 21,40 31,77 17,97 

10
6
 15,45 11,77 20,06 16,84 30,20 12,13 

 Sumber: Nugroho (2013) 

Rochani (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penambahan pozzolan batu apung dan bakteri Bacillus Subtilis sebagai 

agen perbaikan pemulihan keretakan beton dan untuk mengetahui kinerja bakteri 

Bacillus Subtilis yang telah terenkapsulasi dalam campuran beton dengan 

campuran pozzolan batu apung (pumice) sebagai agen penyembuhan mandiri pada 

retak beton berdasarkan parameter: presentase konsentrasi bakteri, presentase batu 

apung, dan presentase enkapsulasi hidrogel bakteri. Batasan penelitian yang 

dilakukan yaitu penggunaan agregat halus batu apung (pumice) atau pozzolan 

sebagai campuran agregat pada campuran beton. Mekanisme penyembuhan retak 

mandiri pada jenis beton dengan enkapsulasi bakteri Bacillus Subtilis. 

Untuk pengujian kuat tekan dengan ukuran 50 × 50 × 50 mm dengan umur 

28 hari sebanyak 29 sampel, sedangkan untuk pengujian kuat lentur 4 × 4 × 16 cm 

dengan umur 28 hari  dan sebanyak 29 sampel. Dengan menggunakan analisis 

SEM (Scanning Electron Microscopy) dengan pengujian dilakukan pada umur 0, 

7, dan 60 hari. Media bakteri yang digunakan yaitu dengan mencetak hidrogel 

dengan diameter butiran 2 mm; 3 mm; 4 mm.  

Sehingga kuat lentur beton dapat dilihat Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 beton 

yang menggunakan pozzolan batu apung dan bakteri Bacillus Subtilis tertinggi 



6 
 

 

dalam presentase enkapsulasi 3 % dengan diameter enkapsulasi 4 mm sebesar 

1.497 KPa. Kuat lentur menggunakan batu apung mempunyai nilai tertinggi 

terdapat dalam presentase enkapsulasi yang terkecil. Kuat lentur setelah retak 

dengan menggunakan batu apung mempunyai nilai tertinggi pada presentase 

enkapsulasi 7 % dengan diameter enkapsulasi 3 mm sebesar 59 Kpa. Kuat tekan 

beton dengan menggunakan pozzolan batu apung sebesar 21,05 MPa dengan 

presentase enkapsulasi 3 % dan diameter 2 mm.  

Tabel 2.2 Nilai kuat lentur sebelum retak 

% 

Komposisi 

enkapsulasi 

terhadap berat 

pasir 

Kuat lentur beton 

 

Diameter  

enkapsulasi 0,2 mm 

 

 

 

Diameter 

enkapsulasi 0,3 mm 

 

 

Diameter  

enkapsulasi 0,4 mm 

 

Dengan 

batu 

apung 

Tanpa 

batu 

apung 

Dengan 

batu 

apung 

Tanpa 

batu 

apung 

 

Dengan 

batu 

apung 

 

Tanpa 

batu 

apung 

3 % terhadap 

berat pasir 

1,290 1,352 0,968 1,152 1,191 1,267 

1,444 0,923 1,339 1,125 1,650 1,267 

1.368 1,224 1,250 1,145 1,650 1,221 

Rata-rata 1,367 1,167 1,186 1,141 1,497 1,251 

5 % terhadap 

berat pasir 

0,988 0,879 1,221 1,020 0,929 1,129 

1,158 0,984 0,715 0,975 1,175 1,253 

1,158 1,185 0,679 0,840 1,175 1,076 

Rata-rata 1,101 1,016 0,872 0,945 1,093 1,153 

7 % terhadap 

berat pasir 

0,971 1,155 1,158 1,450 0,978 0,952 

0,830 1,818 1,158 1,765 1,053 0,945 

0,942 1,319 0,824 1,664 1,083 1,116 

Rata-rata 0,914 1,431 1,047 1,625 1,038 1,004 

 Sumber: Rochani (2015) 
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Tabel 2.3 Nilai kuat lentur setelah retak 

% 

Komposisi 

enkapsulasi 

terhadap berat 

pasir 

Kuat lentur beton 

 

Diameter  

enkapsulasi 0,2 mm 

 

 

 

Diameter 

enkapsulasi 0,3 mm 

 

 

Diameter  

enkapsulasi 0,4 mm 

 

Dengan 

batu 

 apung 

Tanpa 

batu 

apung 

Dengan 

batu 

apung 

Tanpa 

batu 

apung 

 

Dengan 

batu 

apung 

 

Tanpa 

batu 

apung 

3 % terhadap 

berat pasir 

0,028 0 0 0,034 0,006 0 

0 0 0 0,056 0,037 0,034 

0 0,042 0 0,033 0 0,014 

Rata-rata 0,009 0,018 0 0,041 0,014 0,016 

5 % terhadap 

berat pasir 

0,053 0 0,006 0 0,031 0 

0 0,003 0,079 0 0,062 0 

0 0,006 0 0 0 0 

Rata-rata 0,018 0,003 0,28 0 0,031 0 

7 % terhadap 

berat pasir 

0,023 0,028 0,020 0 0 0,008 

0,056 0,023 0,11 0,023 0 0,037 

0 0,025 0,146 0,023 0 0 

Rata-rata 0,026 0,025 0,059 0,018 0 0,019 

 Sumber: Rochani (2015) 

Wicaksono (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas bakteri Bacillus Subtilis pada Self Healing Concrete dan untuk 

mengetahui perbandingan kuat tekan beton yang menggunakan bahan tambah 

bakteri Bacillus Subtilis dengan beton tanpa campuran bakteri. Sampel benda uji 

untuk kuat tekan berdimensi 5 × 5 × 5 cm, sedangkan benda uji kuat lentur 

memiliki ukuran 16 × 4 × 4 cm dengan penambahan bakteri sebanyak 3 %, 5 %, 

dan 7 % dari presentase berat pasir pada masing-masing benda uji. Penambahan 

hidrogel bakteri memakai variasi butiran yang memiliki diameter 2 mm, 3 mm,  4 

mm, dan menggunakan FAS 0,5. Pengujian kuat tekan, kuat lentur, dan 

pengamatan menggunakan alat (SEM) Scanning Electron Microscopy. Pada saat 

beton berusia 0, 7, dan 60 hari. Sedangkan pada penelitian kedua berusia 0, 7, 14, 
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28, dan 360 hari. Perendaman benda uji dilakukan dengan memasukkan benda uji 

ke dalam box container.  

Didapat hasil penelitian beton tanpa bahan tambahan hidrogel bakteri 

memiliki beban maksimal rata-rata sebesar 54,29 kN. Dilihat Tabel 2.4 

penambahan hidrogel bakteri berpengaruh negatif sehingga mengakibatkan 

penurunan kekuatan beban maksimal dari sampel tanpa bahan tambahan hidrogel 

bakteri. Pada pengujian kuat lentur tahapan I penambahan bakteri hidrogel 7%  

berpengaruh baik dilihat Tabel 2.5 diperoleh beban maksimal rata-rata 4,94 kN. 

Hasil uji kuat lentur tahapan II mengalami penurunan dapat dilihat (Tabel 2.6). 

Tabel 2.4 Hasil uji tekan 

%Butiran 

Tanpa 

bakteri  

0 mm 

Bakteri Bacillus Subtilis 

   2mm  3mm  4mm 

0% 54,29    

3% - 47.93 42,32 45,79 

5% - 23,33 32,58 31,98 

7% - 27,97 31,49 33,06 

         Sumber: Wicaksono (2016) 

Tabel 2.5 Hasil uji lentur penelitan tahap I 

%Butiran 

Tanpa 

bakteri  

0 mm 

Beban maks rata-rata (kN) 

bakteri Bacillus Subtilis 

   2mm  3mm  4mm 

0% 2,93 - - - 

3% - 3,5 3,47 3,90 

5% - 3,10 2,88 3,51 

7% - 4,69 4,94 3,60 

    Sumber: Wicaksono (2016) 
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Tabel 2.6 Hasil uji lentur penelitan tahap II 

%Butiran 
Beban maks rata-rata (kN) 

bakteri Bacillus Subtilis 

  2mm 3mm  4mm 

0% - - - 

3% 0,06 0,13 0,07 

5% 0,04 * * 

7% 0,09 0,06 0,07 

      Sumber: Wicaksono (2016) 

     Keterangan:* (beton tidak merekat)  

Penelitian dilakukan oleh Setiadi (2016) yang meneliti bakteri Bacillus 

Subtilis yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan beban maksimum antara 

beton menggunakan campuran bakteri Bacillus Subtilis dan tanpa menggunakan 

bakteri. Pengujian dilakukan dengan membuat benda uji plat rigid yang berukuran 

29,5 × 21,5 × 2 cm dengan bahan tambahan bakteri Bacillus sebesar 3 %, 5 %, 

dan 7 % dari berat sampel pasir menggunakan FAS 0,5 dengan masa perendaman 

benda uji selama 30 hari. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiadi didapat 

beban maksimum rata-rata sebesar 1,04 kN dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Sedangkan hasil dengan menggunakan bahan tambahan hidrogel bakteri dilihat 

Tabel 2.8 hasil 5 % butiran dengan beban maksimum 1,76 kN mengalami 

penurunan sebesar 4,6 mm. 

Tabel 2.7 Hasil pengujian kuat lentur beton murni 

Kontrol benda uji 
Beban maksimum 

(kN) 

Penurunan 

(kN) 

I 1,01 3,2 

II 1,12 2,53 

II 0,98 2,89 

Rata-rata 1,04 2,87 

               Sumber: Setiadi (2016) 
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Tabel 2.8 Hasil pengujian kuat lentur beton bakteri 

%Butiran 
Beban maks rata-rata (kN) 

bakteri Bacillus Subtilis 

 
Beban maksimum 

(kN) 

Penurunan 

(mm) 

3% 1,19 3,08 

5% 1,76 4,6 

7% 1,14 3,71 

   Sumber: Setiadi (2016) 

B. Mekanisme Self Healing Concrete 

Penelitian yang dilakukan oleh (Jonkers,2010) berupa keretakan yang 

terjadi pada permukaan beton dapat diperbaiki dengan metode Self Healing  

(CHO2)2 + 2O2                 2CaCO3 + 2CO2 + 2 H2O ……………………(3.1) 

 

   

 Ramakhrisna dkk (2001) meneliti bahwa retak pada beton merupakan 

salah satu kelemahan yang melekat dari beton, sehingga mengakibatkan air 

dan udara akan masuk melalui celah-celah retakan. Oleh karena itu, untuk 

dapat memulihkan celah akibat retak pada beton digunakan beton bakteri, 

sehingga terjadi proses peningkatan kalsit, kemudian akan mengisi pori-pori 

dan retakan pada beton. 

 Berdasarkan penelitian (Mihashi, 2012) penyembuhan keretakan 

beton adalah pengendapan kapur. Setelah terjadi keretakan dan air masuk, 

kemudian bakteri akan aktif dan mengkonsumsi kalsium laktat. Spora bakteri 

dapat hidup pada beton selama lebih dari 200 tahun tanpa hancur. Bakteri 

akan berkecambah dan tumbuh ketika terjadi reaksi dengan air. 

 Bhattacharya dkk (2008) menjelaskan tentang mekanisme dari self 

healing concrete dengan menambahkan mikrokapsul ke dalam campuran 

beton. Ketika mikrokapsul retak dan pecah maka akan mengeluarkan agen 

penyembuhan. Hal ini telah dieksplorasi jika mikrokapsul dapat diganti 

dengan kapsul gelatin terhadap penyembuhan mandiri dari material. 

 

Ca(OH)2 (peningkatan produksi kalsit dari beton) 


