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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

 Perkembangan kemajuan bidang industri konstruksi di Indonesia 

meningkat cukup pesat. Beton merupakan bahan material yang paling banyak 

digunakan dalam industri konstruksi untuk membuat bangunan, jembatan dan 

jenis struktur lainnya.  

Keunggulan beton diantaranya memiliki kuat tekan yang tinggi dan tahan 

terhadap suhu yang tinggi. Disamping itu beton juga memiliki kelemahan yaitu 

bersifat getas dan memiliki kuat tarik yang rendah sehingga mudah terjadi 

keretakan pada beton.  

 Beton konvensional untuk struktur statis dan dinamis memiliki umur 

layanan yang terbatas. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan 

beton adalah timbulnya keretakan akibat beban statis dan dinamis. Beton akan 

mengalami retak bila daya lentur dari beton terlewati. Akibat dari kegagalan 

konstruksi beton maka timbul kerugian dibidang ekonomi serta dapat 

membahayakan jiwa. Sehingga diperlukan suatu beton yang dapat mengakomodir 

perubahan bentuk tersebut akibat beban statis dan dinamis. Retakan kecil akan 

mempengaruhi struktur beton karena menyebabkan masuknya zat-zat agresif 

terutama di lingkungan lembab. 

 Beton dituntut memiliki sifat yang kuat, namun keretakan pada material 

tersebut sangat sulit dihindari dan merupakan fenomena yang umum terjadi. Retak 

tersebut terjadi seiring bertambahnya umur dan kerja beton karena terus-menerus 

menahan beban dan selanjutnya retak cenderung meluas sehingga membutuhkan 

perawatan yang mahal untuk memperbaikinya. Keretakan juga akan membuat 

cairan dan gas dari luar masuk ke dalam beton sehingga berpotensi merusak 

struktur beton. 

 Sebagai material yang sangat banyak digunakan, beton mendapat tempat 

khusus dalam dunia konstruksi, perkembangan inovasi teknologinya pun berjalan 

sangat cepat. Beton adalah salah satu struktur yang terus berkembang dengan 
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selalu adanya inovasi penggunaan material baru, Salah satu inovasi dengan 

menggunakan self healing concrete. Metode self healing concrete yang dilakukan 

dengan bantuan campuran berbagai jenis bakteri. Pemilihan bakteri sebagai 

campuran lain pada beton dikarenakan bahan ini adalah bahan yang dapat 

berkembang biak dengan sendirinya di saat terjadi keretakan dalam beton dan 

hanya membutuhkan udara dan air untuk bisa berkembang biak dan 

memperbanyak diri. 

 Material ini lebih dikenal dengan bioconcrete yang dapat memperbaiki 

secara mandiri. Untuk mendormansi bakteri, ditempatkan pada kapsul 

biodegradable yang mengandung nutrisi. Ketika beton retak, dan air masuk 

melalui celah, akan mengalami kontak dengan bakteri, dan akan mengaktifkan 

proses pemulihan diri pada beton. Kemudian, bakteri mengkonsumsi kalsium 

laktat, menggabungkan kalsium dengan karbon dan membentuk CaCO 3 , untuk 

memperbaiki retakan. 

 Penelitian ini mencoba mengaplikasikan suatu jenis spesies dari bakteri 

Bacillus yaitu bakteri Bacillus Sp sebagai agen pemulihan diri secara mandiri 

dengan takaran cairan bakteri yang berbeda–beda sehingga dapat membantu 

menutupnya keretakan pada balok beton bertulang dengan bentuk persegi panjang 

yang di buat berukuran 150 x 150 x 600 mm dengan durasi umur yang berbeda– 

beda, konsepnya adalah ketika terjadi keretakan pada permukaan balok, maka 

bakteri jenis Bacillus Sp diinjeksi pada beton. Kemudian, dilakukan pembebanan 

dua titik dan diamati agar diperoleh perbandingan nilai kuat lentur maksimal dari 

beton yang menggunakan bakteri dengan beton tanpa bakteri. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dibuat suatu 

perumusan masalah, penulis dapat menjelaskan: 

1. Bagaimana pengaruh bakteri Bacillus Sp terhadap kuat lentur balok beton 

bertulang dalam memperbaiki keretakan yang terjadi pada beton dalam usia 7 

hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari ? 
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2. Berapa persentase perbaikan keretakan balok beton bertulang antara beton 

normal dengan beton bakteri saat berusia 28 hari ? 

3. Bagaimana pola keruntuhan yang terjadi pada balok beton normal dan balok 

beton bakteri ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menyelidiki pengaruh Bacillus Sp terhadap kuat lentur balok beton 

bertulang dalam memperbaiki keretakan yang terjadi pada beton dalam usia 7 

hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. 

2. Untuk mengetahui persentase perbaikan keretakan balok antara beton normal 

dan beton bakteri saat berusia 28 hari. 

3. Untuk mengetahui pola keruntuhan yang terjadi pada balok beton normal dan 

balok beton bakteri. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat direalisasikan di lapangan, seperti : 

1. Keretakan pada beton dapat disembuhkan dengan menggunakan bakteri 

Bacillus Sp sebagai agen pemulih keretakan. 

2. Dapat meminimalisir biaya perawatan beton. 

 

E. BATASAN PENELITIAN 

 

Agar penelitian ini menjadi sesederhana mungkin, tetapi tetap memenuhi 

persyaratan teknis maka diambil beberapa batasan masalah yang digunakan 

pada penelitian ini diantaranya :  

1. Benda uji berupa balok beton bertulang berukuran 150 x 150 x 600 mm. 

2. Tinjauan penelitian difokuskan pada pengujian kuat tekan dan kuat lentur pada 

balok beton. 

3. Penggunaan bahan tambahan berupa bakteri Bacillus Sp. 

4. Tumpuan balok sendi rol dengan panjang bentang yaitu 60 cm. 
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5. Variasi takaran cairan bakteri yang sesuai digunakan sebagai self healing pada 

benda uji bekisaran antara 50 mL-80 mL. 

 

F. KEASLIAN PENELITIAN 

 

Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai self healing concrete : 

1. Microbial Concrete: Way to Enhance the Durability of Building Structures 

(Varenyam Achal, Abhijit Mukherjee, dan M. Sudhakara Reddy,2010) 

2. Bioremediation of Concrete (Parnnika, Harshal Himthani, Dr. Asmita Das, 

2013) 

3. Identification of Bacteria and the Effect on Compressive Strength of Concrete 

(L. H. Anneza, J. M. Irwan, N. Othman and A. Faisal Alshalif, 2015) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian mengenai “Pengaruh Kuat Lentur 

Balok Self Healing Concrete Dengan Bakteri Bacillus Sp Terhadap Variasi Umur 

Beton” belum pernah diteliti sebelumnya sehingga penelitian ini dapat dijamin 

keasliannya. 

 

 

 

 


