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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bacillus Sp terhadap kuat Tekan Pada Balok 

 

 Beberapa penelitian mengenai perbaikan keretakan pada beton berbasis 

bakteri dengan pengujian kuat tekan sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian yang ada diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Achal 

(2010) mengenai sebuah strategi baru untuk memulihkan struktur tersebut dengan 

cara biomineralization kalsium karbonat menggunakan mikroba, seperti di genus 

dari spesies Bacillus. Penelitian ini meneliti efek dari bakteri Bacillus Sp. CT-5 

terhadap kekuatan tekan yang terisolasi dari semen. Hasil menunjukkan 

peningkatan sebesar 36% di kekuatan tekan mortar semen dengan penambahan sel 

bakteri. 

 Penelitian ini menggunakan bahan tambah berupa bakteri Bacillus Sp. CT-

5.  Bakteri Bacillus Sp. CT-5 yang digunakan dalam penelitian ini sudah terisolasi 

dari semen. Secara singkat perkembangbiakan bakteri Bacillus Sp. CT-5 diisolasi 

dengan menggunakan teknik kultur pengayaan. Untuk pengayaan sampel semen 

dengan jumlah 1 g semen diinokulasi dalam 50 ml gizi kaldu, proses pengayaan 

sampel dilakukan dengan nilai pH sebesar 8,0 yang mengandung 2% urea dan 

diinkubasi pada suhu 37°C selama 120 jam dalam kondisi bergetar dalam mesin 

dengan kecepatan 130 rpm. 

 Proses persiapan pengujian kekuatan tekan mortar semen, dimulai dengan 

pengembangbiakan bakteri Bacillus Sp. CT-5 dalam media NBU. Hal ini digunakan 

untuk mempersiapakan pembuatan mortar semen. Perbandingan material yang 

digunakan untuk membuat benda uji antara semen dan pasir adalah 1 : 3 (menurut 

beratnya), dalam proses pembuatan benda uji mortar semen bahan-bahan berupa 

pasir dan semen dicampur menjadi suatu adukan dan ditambahkan dengan bakteri 

Bacillus Sp. CT-5. Setelah itu kubus diletakkan dan dipadatkan dalam mesin 

penggetar. Setelah proses produksi mencetak, selama masa perawatan semua benda 

uji direndam dalam media NBU pada suhu ruangan sampai pengujian kekuatan 

tekan dalam interval 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Dalam waktu yang sama benda uji 
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kontrol juga disiapkan dengan cara yang sama dimana media air dan media NBU 

menggantikan pengembangbiakan bakteri. Lalu uji kekuatan tekan dilakukan 

dengan menggunakan automatic compression-testing machine, COMPTEST 3000. 

 Pada Gambar 2.1 menunjukkan kuat tekan benda uji mortar semen dalam 3 

hari, 7 hari, dan 28 hari. Kekuatan tekan meningkat secara signifikan untuk kubus 

mortar yang mengandung mikroba sel. Kekuatan tekan tertinggi diperoleh dengan 

kubus mortar yang menggunakan bakteri Bacillus Sp. CT-5 yang diinkubasi selama 

28 hari sebesar 31 MPa dibandingkan dengan yang menggunakan air sebesar 23 

MPa, dan media NBU sebesar 24 MPa. Dalam 28 hari terjadi perbaikan sekitar 36% 

dalam kuat tekan mortar dengan menggunakan bakteri dibandingkan dengan benda 

uji kontrol. Peningkatan kuat tekan oleh bakteri Bacillus Sp.CT-5 ini disebabkan 

oleh pengendapan CaCo₃ pada permukaan sel dan dalam pori-pori matriks semen 

dan pasir, yang dihubungkan dalam pori-pori mortar. 

 

Gambar 2. 1.  Pengaruh bakteri Bacillus Sp. CT-5 pada kekuatan tekan kubus 

mortar semen pada 3, 7, dan 28 hari. 

(Achal, 2010) 

 Meskipun peningkatan kekuatan tekan 28 hari diamati. Namun, tidak ada 

perbaikan yang signifikan di kekuatan tekan pada umur 3 hari dan 7 hari dari kubus 

mortar dengan semua media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengembangan beton mikroba akan memberikan dasar untuk alternatif dan 

penyegel beton berkualitas tinggi yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan pada 

akhirnya akan mengarah ke peningkatan dalam ketahanan bahan bangunan. 
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 Parnnika (2013) melakukan penelitian dengan mikrobiologis peningkatan 

teknik crack remediation (MECR) yang digunakan untuk remediasi yang 

melibatkan proses memasukkan mikroba selektif, dimana aktivitas metabolisme 

mikroba mempromosikan kalsium karbonat (kalsit) curah hujan, sehingga 

mengurangi konsentrasi pori dan meningkatkan kekuatan dan daya tahan tekannya. 

Spesies Bacillus diisolasi dari tanah dan semen digunakan untuk mempelajari 

kekuatan tekan. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menemukan 

mikrobiologis diinduksi filler khusus yang dapat mengurangi konsentrasi pori dan 

karenanya meningkatkan kinerja beton. Studi saat ini menunjukkan bahwa 

kehadiran bakteri Bacillus Sp pada beton menyebabkan peningkatan substansial 

dalam kekuatan tekan kubus mortar semen. 

 Pengembangbiakan bakteri dilakukan di dalam dua media. Media pertama 

yaitu media LB kaldu dan media agar, dimana media LB kaldu dibuat dengan 

menambahkan 5 g / l Yeast Extract, 10g / l NaCl, 10g / l Tryptone dalam 1000 ml 

air deionisasi dan tambahan 1,5% agar yang ditambahkan dalam penyiapan untuk 

membuat media LB agar. Kemudian media yang kedua yaitu Urea-CaCl₂ kaldu dan 

media agar, dimana Urea-CaCl₂ kaldu dibuat dengan menambahkan 3 g / l gizi 

kaldu, 20 g / l Urea, 2,12 g / l NaHCO₃, 10 g / l NH₄Cl, 25mm CaCl₂·2H₂ menjadi 

1000 ml air suling dan 15g / l agar ditambahkan dalam penyiapan untuk membuat 

media agar.   

 Berbagai jenis kubus yang disiapkan untuk campuran beton dengan 

mikroorganisme dan tanpa penambahan mikroorganisme. sel bakteri pada 

konsentrasi yang berbeda, yang disebutkan di atas dicampur dengan semen dan 

mortar pasir selama pengecoran. Sebelum menambahkan ke campuran mortar, 

media yang mengandung bakteri disentrifugasi dan dicuci beberapa kali dengan air 

suling untuk menghilangkan ion klorida, karena mereka dikenal untuk melemahkan 

integritas matriks semen, jika hadir dalam media pertumbuhan bakteri.  

 Ukuran cetakan kubus yang digunakan yaitu  70.6 mm x 70.6 mm x70.6 

mm. Perbandingan komposisi antara semen dan pasir yaitu sebesar 1 : 3 (menurut 

beratnya). Dalam proses pembuatannya benda uji kubus diletakkan dan dipadatkan 

dalam mesin yang bergetar.  Jumlah benda uji penelitian ini sebanyak 54 kubus 

mortar, dimana 18 kubus dicor menggunakan bakteri (spesies Bacillus) yaitu 
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Bacillus Sp dan kemudian dilakukan perawatan dalam media NBU. Benda uji 

lainnya sebanyak 36 kubus dicor tanpa penambahan bakteri, dimana 18 di antaranya 

dilakukan perawatan dalam media NBU dan sisanya digunakan sebagai benda uji 

kontrol yang disembuhkan dalam bak mandi air selama 28 hari. Setelah 

mengeluarkan kubus dari media, permukaan masing-masing kubus benar-benar 

dikeringkan pada suhu 25°C sebelum dilakukan pengujian kuat tekan. Kompresi 

pengujian dilakukan pada interval 3 hari, 7 hari dan 28 hari masing-masing. 

kompresi pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin uji kompresi otomatis, 

COMPTEST 3000. 

 Kubus dan silinder telah diuji sesuai spesifikasi. Suatu uji kuat tekan 

dilakukan pada semua 3 benda uji. Kubus mortar digabungkan dengan bakteri kalsit 

pembentuk untuk 3 hari, 7 hari dan 28 hari di media NBU diuji kuat tekan 

menggunakan mesin uji kompresi otomatis, benda uji tersebut kemudian 

dibandingkan dengan kubus kontrol diinkubasi dalam air dan menengah NBU 

masing-masing. Dari pengujian kuat tekan, diamati bahwa kubus konsolidasi 

dengan sel mikroba menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan 

tekan setelah 28 hari relatif terhadap benda uji kontrol yang dilakukan perawatan 

dalam air, tapi kubus kontrol diinkubasi di media NBU tidak menunjukkan 

peningkatan kuat tekan bahkan setelah 28 hari. Meskipun kubus dilakukan 

perawatan dalam media NBU yang kuat kemudian dibandingkan dengan kontrol. 

Tabel 2.1. Hasil uji kekuatan tekan untuk 3 benda uji yang berbeda 

Days Control water (MPa) Control NBU (MPa) Bacterial Concrete (MPa) 

3 8 9 10 

7 13 14 16 

28 23 24 30 

Sumber: (Achal, 2010)  

 Peningkatan kuat tekan oleh bakteri Bacillus Sp mungkin karena 

pengendapan CaCO₃ pada permukaan sel mikroorganisme dan dalam pori-pori 

matriks semen dan pasir, yang menyambungkan pori-pori dalam mortar. Tidak ada 

banyak peningkatan kuat tekan beton bakteri selama periode perawatan pada tahap 

awal untuk sekitar 7 hari meskipun menyebabkan peningkatan yang signifikan 
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hingga 28 hari. Peningkatan kuat tekan ini disebabkan aktivitas mikroba pada 

permukaan sel serta dalam matriks pasir semen. Selama periode pengobatan awal, 

ada pertumbuhan bakteri tertentu, karena ini adalah periode ketertinggalan bakteri 

menunjukkan adaptasi metabolik. Tetapi sebagai periode perawatan ada 

peningkatan yang signifikan diamati dalam kekuatan tekan itu adalah karena 

pengendapan kalsit seluruh permukaan beton, sehingga menyumbat pori-pori dalam 

beton dan mencegah ingression air dan bahan kimia lainnya yang memburuk 

kekuatan beton. Pengaruh sel mikroba terhadap kuat tekan yang meningkat di umur 

28 hari pada kubus mortar semen dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

Gambar. 2.2 Perubahan kuat tekan kubus mortar semen dalam selang waktu 3, 7 

dan 28. 

(Parnnika, 2013) 

 Anneza (2016) meneliti tentang efek bakteri pada kuat tekan bioconcrete. 

Bioconcrete tidak hanya lebih ramah lingkungan tetapi mudah untuk 

mendapatkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bakteri 

ureolytic dan bakteri pengurangan sulfat yang telah diisolasi dan selanjutnya 

menggunakan bakteri dalam beton untuk mengetahui pengaruh bakteri pada kuat 

tekan. Sampel bakteri ini pertama kali diinokulasi ke Lysogeny Broth (LB) dan 

diinkubasi selama 18 jam dengan suhu 37°C dan dengan kecepatan 400 rpm.  

 Setelah menyiapkan dan mensterilkan air kaldu gizi, 1 jenis bakteri 

kemudian disterilkan dan ditambahkan ke dalam air kaldu gizi. Larutan tersebut 

kemudian dimasukkan ke dalam orbital shaker dan dikocok selama 10 hari, yang 

merupakan jumlah hari yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan 

maksimum dari kedua bakteri. Larutan bakteri kemudian diukur dan digunakan 

untuk pengecoran beton.  
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 pengecoran beton dibagi menjadi beberapa batch sejumlah 1-4 batch, di 

mana masing-masing batch menggunakan berbagai jenis bakteri serta benda uji 

kontrol digunakan sebagai pembanding. Setiap batch beton terdiri dari 3 kubus 

untuk menentukan kuat tekan rata-rata. Setiap batch membutuhkan semen  

sebanyak 4,26 kg, air sebanyak 2,1 kg, pasir sebanyak  6,96 kg dan agregat kasar 

sebanyak 11,31 kg. Penggunaan 3% dari penggantian sebagian air dengan ureolytic 

bakteri batch  2 dan 4 terdiri dari 63 g bakteri ureolytic. Sedangkan, 5% dari parsial 

penggantian air oleh bakteri reduksi sulfat, bagian 3 dan 4 terdiri dari 105 g dari 

bakteri pengurangan sulfat.  

 Proses pembuatan benda uji menggunakan bahan-bahan kering yang 

dicampur bersama dalam molen kemudian ditambahkan air dan bakteri. Setelah 

konsistensi dan kemampuan kerja yang memadai, beton dimasukkan ke dalam 

cetakan plastik dan dibiarkan kering selama 24 jam sebelum dibersihkan dan terjadi 

penyembuhan pada beton. 

 Dimensi benda uji kubus yang dibuat yaitu 150 mm × 150 mm × 150 mm 

kemudian diuji dengan menggunakan Universal Testing Machine (UTM). Benda 

uji itu diuji pada umur rencana yaitu 28 hari setelah perendaman. Semua batch diuji 

sebanyak 3 benda dan hasil rata-rata tiga ulangan ini disajikan dan dibahas. Hasil 

rata-rata kuat tekan bioconcrete ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 yang  

menunjukkan bahwa beton dalam batch 3 memiliki kuat tekan tertinggi yaitu 42,4 

MPa yang mengandung 5% dari Bacillus Sp. Batch 1 adalah batch yang tidak 

mengandung bakteri apapun karena merupakan benda uji kontrol dan digunakan 

sebagai pembanding antara 4 batch. Kekuatan maksimum batch 1 adalah 36 MPa. 

Kekuatan tekan tertinggi kedua adalah dari batch 4. Pada batch ini berisi 5% dari 

Bacillus Sp dan 3% Enterococcus faecalis. Kekuatan maksimum batch 4 yaitu 

sebesar 40,6 MPa. Pada batch 2 merupakan beton dengan komposisi 3% dari 

Enterococcus faecalis dan memiliki kekuatan maksimum 38,2 MPa. Peningkatan 

kekuatan karena penambahan bakteri adalah karena pengendapan CaCO₃ pada 

pori-pori beton. Bakteri memiliki kemampuan untuk mengendapkan kalsium 

karbonat dalam bentuk kalsit. 
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Tabel 2.2 Hasil kuat tekan. 

Bacth No Description 28 th  day (MPa) 

Batch 1 Control 36.0 

Batch 2 Ureolytic bacteria / Enterococcus faecalis 38.2 

Batch 3 Sulphate reduction bacteria/Bacillus SP 42.4 

Batch 4 Ureolytic + Sulphate reduction 

bacteria/Enterococcus faecalis + Bacillus SP 

40.6 

Sumber : (Anneza, 2016) 

 

Gambar 2.3 Kekuatan tekan (MPa). 

(Anneza, 2016) 

 Penggunaan 3% dari Enterococcus faecalis dan 5% dari Bacillus Sp 

didasarkan pada penelitian eksperimental yang menggunakan 1%, 3%, dan 5% dari 

kedua bakteri. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa penggunaan 3% dari 

Enterococcus faecalis dan 5% dari Bacillus Sp  akan menghasilkan kuat tekan yang 

tinggi. Menambahkan kedua jenis bakteri dalam satu batch beton membuktikan 

bahwa meskipun 2 bakteri dari sumber yang berbeda dan memiliki karakteristik 

yang berbeda ternyata masih mampu mengendapkan kalsium karbonat sehingga 

meningkatkan kuat tekan.   

 



12 
 

 

 

 Hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian ini akan membuat benda uji berupa balok bertulang 

dengan ukuran 150 mm x 150 mm x 600 mm tanpa memasukkan bakteri pada saat 

pengecoran. Kemudian benda uji dilakukan pengujian kuat lentur tahap pertama 

untuk mendapatkan first cracks, setelah itu benda uji tersebut langsung diinjeksi 

bakteri Bacillus Sp dengan takaran cairan bakteri Bacillus Sp yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan pada setiap keretakan yang terdapat pada permukaan 

balok. 

 Kemudian dilakukan pengamatan terhadap peranan bakteri Bacillus Sp 

sebagai agen pemulihan diri secara mandiri untuk menutup keretakan pada balok 

beton bertulang dan dilakukan pengujian kuat lentur tahapan kedua sehingga terjadi 

retak makro pada benda uji untuk mengetahui pengaruh bakteri Bacillus Sp dengan 

mempertimbangkan faktor umur selama 7, 14, 21, dan 28 hari dengan masing-

masing sebanyak 2 benda uji dan dibandingkan dengan balok kontrol. 


