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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang perkembangan teknologi diberbagai bidang telah 

berkembang dengan pesat. Tak hanya dibidang ilmu pengetahuan dan informasi, 

dibidang konstruksi juga telah berkembang dengan pesat. Sejumlah penelitian teknologi 

konstruksi terus dikembangkan dengan tujuan dapat menghasilkan teknologi konstruksi 

yang tepat guna, mudah dalam pengerjaan, serta efisien dalam pembiayaan. Penelitian 

bahan materialalternatif merupakan sesuatu yang sering dijadikan obyek penelitian, 

sebab dengan ditemukan bahan alternatif yang tepat, maka akan dapat berpengaruh pada 

efisiensi biaya. ( Sri utami 2010:54 ) 

Penduduk di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagian 

besar mempunyai mata pencaharian petani dan sebagian lagi bekerja sebagai pengrajin 

marmer. Meskipun mata pencaharian pokok masyarakat sebagai petani, tetapi dengan 

lingkungan alam yang banyak terdiri dari gunung marmer, maka masyarakat 

memanfaatkan marmer tersebut dengan cara diolah menjadi barang-barang kerajinan 

seperti vandel, vas bunga, asbak, meja, kursi, patung kuda, patung singa, bak mandi, 

dan sebagainya sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Pengolahan marmer tersebut 

bisa melalui industri rumah tangga (keluarga) ataupun melalui industri besar (pabrik) 

dengan mengambil batu marmer dari gunung marmer dalam bentuk balok kemudian 

dibelah atau dipotong sehingga berbentuk lembaran-lembaran marmer. Proses 

pengolahan dan pemanfaatan batu marmer tersebut menggunakan air, sehingga 
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menghasilkan limbah. Limbah tersebut ditampung di dalam tandon yang lama-kelamaan 

mengendap kemudian mengeras. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan batu 

marmer tersebut menjadi masalah lingkungan, karena limbah ini bisa menjadikan air 

sumur berwarna putih, merusak tanaman,  tanah menjadi tandus, dan jika mengaliri 

sawah menyebabkan tanaman padi mati. Kondisi tersebut memotivasi masyarakat untuk 

mengolah limbah agar tidak menjadi pencemaran. Berdasarkan hal tersebut dilakukan 

penelitian bagaimana pemanfaatan limbah pengolahan marmer oleh masyarakat beserta 

dampak yang ditimbulkan. (Nurstiyani, Sika. 2010) 

 Selanjutnya, untuk mengurangi dampak  lingkungan yang disebabkan oleh 

limbah marmer maka diperlukan langkah terobosan yang tepat, guna meminimalisasi 

limbah bubuk marmer yang dibuang ke lingkungan. Langkah terobosan ini salah 

satunya adalah memanfaatkan limbah bubuk marmer menjadi bahan tambah pembuatan 

beton sebagai pengisi pori-pori serta menjadi bahan pengikat terhadap beton yang 

diharapkan mampu memberi kontribusi untuk menanmbah kuat tekan pada beton. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai absorbsi dari limbah marmer sebagai bahan tambah pada beton? 

2. Berapa nilai kuat tekan dari limbah marmer sebagai bahan tambah pada beton? 

3. Berapa nilai modulus elastisitas dari limbah marmer sebagi bahan tambah pada 

beton ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai absorbsi dari limbah marmer sebagai bahan tambah filler 

terhadap beton. 

2. Untuk mengetahui kuat tekan dari limbah marmer sebagai bahan tambah filler 

terhadap beton.  

3. Untuk mengetahui modulus elastisitas dari limbah marmer sebagai bahan tambah 

filler terhadap beton. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Limbah marmer yang di pakai berbentuk serbuk 

2. Pengujian benda uji hanya uji absorbsi, kuat tekan dan modulus elastisitas 

3. Bahan limbah marmer di ambil di daerah besole kecamatan besuki kabupaten 

tulungagung 

4. Pengujian dilaksanakan di laboratorium beton universitas muhammadiyah malang 

Kandungan limbah marmer diambil dari data yang pernah melakukan pengujian 

pada limbah marmer 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaaat bagi para pelaku jasa 

konstruksi dan masyarakat pada umumnya. Manfaat itu antara lain : 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan tentang bahan bangunan. 

2. Mengetahui bahan tambah pada campuran beton. 

3. Memanfaatkan limbah marmer yang sebelumnya dibuang dan tidak termanfaatkan. 


