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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
  

1.1 LATAR BELAKANG 

   Malang termasuk kota yang mengalami  perkembangan  ekonomi yang cukup tinggi 

sehingga pembangunan infrastruktur seperti gedung  dan   perumahan  banyak 

dijumpai hampir di semua kawasan. Dengan demikian banyak ditemukan limbah atau 

bekas berbagai bahan bangunan  seperti  genteng  beton  baik yang masih utuh 

maupun yang sudah pecah. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk memanfaatkan 

limbah/pecahan genteng beton tersebut untuk campuran beton  sebagai  pengganti  

sebagian agregat kasar. Diharapkan dengan mengganti  sebagian  agregat  kasar 

dengan pecahan/ limbah  genteng beton, maka   harga   dari   agregat   berkurang 

(lebih irit), tanpa mengurangi mutu kuat tekan dari beton yang dihasilkan atau dengan 

kata lain kuat tekan beton yang terjadi tetap sesuai dengan rencana. 
 

     Beton merupakan campuran dari agregat kasar (kerikil), agregat halus (pasir), 

semen dan air, untuk jenis beton tertentu ditambah bahan tambahan seperti admixture. 

Dengan berbagai komposisi dari masing-masing bahan campuran  beton,  maka  akan  

didapat hasil mutu beton yang berbeda-beda. Mutu beton dapat dibedakan menjadi 

beton mutu normal yaitu beton dengan 

kuat  tekan  200  –  500  kg/cm2,  beton 

mutu tinggi adalah beton dengan kuat tekan 500 – 800 kg/cm2, beton mutu sangat 

tinggi adalah beton dengan kuat tekan lebih besar 800 kg/cm2. 

 

Bahan   untuk   membuat   beton pada dasarnya terdiri dari agregat kasar 

(kerikil), agregat halus (pasir), semen dan  air  (Mardock  dkk,  1993). Spesifikasi dan 

komposisi bahan pembuat   beton   akan   mempengaruhi mutu beton yang terjadi.   

Seperti pasir yang  digunakan  sebaiknya menggunakan pasir dengan kandungan 

lumpur < 5 % (Dep. Perindustrian, SII 078-75), agregat kasar mempunyai diameter 

tertahan ayakan 4,75 mm dan lolos 6,50 mm (Dep. Perindustrian, SII 0456-81). Mutu 

atau kuat tekan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor  air semen 

(fas), jumlah dan jenis semen, umur beton, sifat agregat, cara pemadatan dan 

perawatan beton. (SKSNI T-15-1990-03, 1990). 
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Sifat pecahan genteng beton dan agregat  kasar  (kerikil)     yang  hampir 

sama   yaitu   mempunyai   sifat   keras, maka      peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian genteng beton sebagai  pengganti  sebagian  kerikil dalam  campuran  beton  

kususnya pada beton mutu sedang. Beton mutu sedang umumnya mempergunakan 

campuran dengan perbandingan semen : pasir : agregat kasar (kerikil)  = 1 : 2 : 3 atau  

 1: 3 : 5. (Segel Ing, P. Kole Ing, Gideon H. Kusuma, 1993 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

  

1. Mengetahui apakah agregat limbah genteng beton layak digunakan 

sebagai bahan campuran beton. 

2. Mengetahui pengaruh pemakaian limbah genteng beton terhadap 

mutu/kuat tekan beton. 

 

1.3 TUJUAN STUDI 

      Berdasarkan rumusan masalah,maka tujuan dari penelitian tersebut 

adalah: 

1. Untuk mengetahui penggunaan limba pecahan genteng beton layak 

digunakan sebagai bahan campuran beton. 

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan limbah genteng beton sebagai 

pengganti agregat kasar berpengaruh terhadap mutu/kuat tekan beton. 
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1.4 BATASAN MASALAH 

      Studi ini perlu ini perlu di batasi agar dapat dilakukan secara efektif dan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

         Adapun lingkup studi ini terbatas pada: 

1. Studi yang dilakukan terbatas pada pengujian laboratorium dan tidak 

melakukan pengujian lapangan. 

2. Tidak demperhitungkan tentang analisa ekonomi dan efektifitas 

pekerjaan serta perhitungan analisa biaya. 

 

 1.5 MANFAAT STUDI 

        Untuk mengurangi ketergantungan terhadap batuan alam sehingga tidak 

harus mendatangkan material dari daerah lain. Dengan memanfaatkan limbah      

genteng beton ,sehingga dapat mengurangi biaya. 

 


