
BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 4.128 kma,wilayahnya 40 % berbatasan 
dengan laut dan 60 % daratan. Sedangkan wilayah hutannya seluas 135.004 hektar. 
(Mayapadha,2013). Salah satu wilayah hutan di Kabupaten  

Sukabumi adalah Kalapanunggal dengan potensi alam di bidang Perkebunan.  Jenis 
tanaman yang ditanam di perkebunan, diantaranya perkebunan sagu. Di dekat perkebunan sagu 
yang dimiliki petani berdiri pabrik pengolahan sagu yang menghasilkan olahan tepung.   

 

  

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi  

(Sumber.Google Map)  

  

Gambar 1.2 Foto kebun sagu di Kalapanunggal   

(Sumber : Dokumentasi Pribadi 15 oktober 2017)  

  



  
  

Gambar 1.3 Foto pabrik sagu di Kalapanunggal   

(Sumber : Dokumentasi Pribadi 15 oktober 2017)  

Berdasarkan wawancara terhadap penanggung jawab produksi di pabrik (Bapak juned) 
menyatakan bahwa Pada proses pengolahan sagu menjadi tepung sagu tersebut telah 
menghasilkan limbah berupa serat sagu sebanyak 4,19 ton/minggu (sumber data : juned 
2017). Limbah sagu tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk 
mengurangi jumlah limbah yang umumnya langsung dibuang ke sungai. Faktanya bahwa 
pembungan limbah sagu tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang 
mengganggu fungsi sungai saat mendapat tambahan untuk menampung aliran air hujan 
turun.   

  

  

Gambar 1.4 Foto limbah olahan sagu di Kalapanunggal   

Sumber : Dokumentasi Pribadi 15 oktober 2017  
 
 



  

Gambar 1.5 Foto serat sagu   

(Sumber : Dokumentasi Pribadi 15 oktober 2017)  

  

Kasus diatas menarik untuk diteliti lebih jauh dalam hal pemanfaatan limbah olahan 
sagu yang dapat mengurangi jumlah buangan limbah ke sungai. Ketersediaan serat sagu 
ini sangat banyak dalam hal jumlah. Sifat serat yang tidak mudah diurai dan kuat inilah 
yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume buangan saat dibuang ke sungai 
seperti yang terjadi selama ini. Penelitian ini akan fokus kepada limbah olahan sagu 
berupa serat tanaman sagu yang berpotensi sebagai penguat material bahan konstruksi. 
Penelitian ini lebih diarahkan kepada bagaimana serat sagu dapat dijadikan bahan 
tambahan dalam campuran material beton sehingga memberikan pengaruh adanya 
peningkatan kekuatan pada hasil akhirnya. Temuan akhir penelitian ini diharapkan akan 
dapat membuka peluang adanya alternatif pengolahan limbah serat sagu yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat, serta berorientasi kepada adanya nilai tambah apabila 
dikerjakan seperti terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat setempat.   

  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah yaitu  
bagaimanakah pengaruh penggunaan serat sagu sebagai substitusi parsial pada campuran 
beton.  

Adapun pertanyaan penelitiannya diuraikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana hasil pengujian kuat tekan beton   

2. Bagaimana hasil pengujian kuat lentur   

  

1.3 Batasan Masalah   

Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Serat sagu yang digunakan berasal dari daerah kalapanunggal Kabupaten Sukabumi.  



2. Pengujian yang dilakukan meliputi uji kuat tekan dan kuat lentur.  

3. Mutu Beton yang direncanakan 20 MPa.  

4. Pengujian kuat tekan dan kuat lentur dilakukan ketika beton mencapai umur 7, 14, 

21 dan 28 hari.  

5. Rencana komposisi serat sagu yang akan dipakai yaitu mulai dari 0,5%, 1%, 1,5% 

dan 2%  

6. Ukuran serat sagu yang digunakan yaitu 5 cm dengan diameter kurang dari 0,5 mm.  

  

1.4 Maksud dan Tujuan  

 Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan serat sagu terhadap kuat tekan dan kuat lentur 

pada beton mutu K250.  

2. Mengetahui berapakah ukuran optimum serat sagu untuk beton K250 sehingga kuat 

tekan dan kuat lenturnya bisa memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan 

dengan beton K250 tanpa campuran serat sagu.  

1.5  Manfaat Penelitian   

   Didalam penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh antara lain:  

1. Adanya pemanfaatan limbah serat sagu sebagai sumber daya alam yang tesedia, 

dalam hal ini Kalapanunggal sukabumi. Sehingga mengurangi tingkat pencemaran 

sungai   

2. Adanya potensi limbah serat sagu dapat diolah untuk penguat campuran beton 

sehingga dapat menjadi alternatif penyediaan material lokal yang mudah dan 

bermutu bagi masyarakat.   
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Gambar 1.6 Kerangka Berpikir  

  

  

 


