
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang selalu berkembang pesat dari waktu kewaktu 

memaksa para ahli teknik sipil untuk terus membangun infrastruktur yang memadai, seperti 

pemukiman penduduk, gedung bertingkat, perkantoran, pelebaran jalan dan lain 

sebagainya. 

Pemakaian beton sebagai bahan konstruksi Teknik Sipil, telah lama dikenal di 

Indonesia.Karena mempunyai kelebihan dalam mendukung tegangan tekan, mudah 

dibentuk sesuai kebutuhan, perawatan yang murah, dan dapat memanfaatkan bahan-bahan 

lokal.Oleh karena itu, beton sangat banyak dipakai dalam perencanaan struktur, baik untuk 

struktur skala kecil maupun besar dalam segala bentuk konstruksi sipil. 

Masalah-masalah di atas menjadi pertimbangan banyak ahli teknik sipil yang 

mencari terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah 

penggunaan slag. 

Dengan semakin banyaknya pemakai beton di dalam industri kontruksi maka 

semakin banyak pula usaha untuk memperbaiki mutu beton, salah satu cara untuk 

memperbaiki mutu beton adalah dengan memanfaatkan limbat slag sebagai agregat kasar. 

Penggunaan slag yang merupakan hasil limbah peleburan baja sampai saat ini di 

Indonesia masih belum dimanfaatkan dengan baik, selain merupakan limbah yang terbuang, 

slag jugadikategori limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). 

Penggunaan slag dalam campuran beton dapat memberikan keuntungan diantaranya 

adalah menghemat biaya produksi, mengurangi limbah yang ada di jawa timur khususnya 

limbah baja serta mengurangi pencemaran lingkungan, dari hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa penggunaan slag sebagai bahan tambah ini menaikkan kuat tekan 

beton (vena, zumi.2006), maka dari itu untuk penelitian yang akan kami lakukan adalah 

mengganti semua agregat yang ada pada beton dengan slag sesuai dengan jenis gradasinya. 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Agar lebih mengarah dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti agregat  

terhadap kuat tekan beton ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti agregat 

terhadap porositas beton ? 

3. Bagaimana pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti agregat 

terhadap kuat tarik belah beton ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dimaksud untuk memberikan arah dan keseragaman pola 

piker, sehingga analisa terhadap objek penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan 

dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun batasan masalah yang dimaksun adalah sebagai berikut : 

1. Reaksi kimia yang terjadi tidak dibahas. 

2. Tinjauan karakteristik pada beton hanya dilakukan pada kuat tekan, porositas 

dan kuat tarik belah. 

3. Tinjauan dari segi ekonomis dan efisien waktu tidak dibahas. 

4. Penelitian dibatasi pada benda uji silinder ukuran diameter 7,5 cm tinggi 15 

cm untuk benda uji kuat tekan dan porositas, sedangkan untuk kuat tarik belah 

benda uji  yang dipakai ukuran 15 cm tinggi 30 cm pengujian kuat tekan, 

porositas, berat jenis dan kuat tarik belahpada umur 28 hari 

5. Penelitian ini dibatasi dengan up and down 7% dari kurva fuller 

6. Agegat halus slag yang dipakai min 1,18 mm, max 2,36 mm 

7. Agregat kasar slag yang dipakai min 4,75 mm, max 12,5 mm 

 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan, maka penelitian ini memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti 

agregat terhadap kuat tekan beton. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti 

agregat terhadapporositas beton. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variasi gradasi agregat slag sebagai pengganti 

agregat terhadap kuat tarik belah beton. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif, dimana 

penyusun menjelaskan cara pengujian dan hasil dari penelitian ini, langkah yang ditempuh 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Menentukan topik pembahasan penelitian 

2. Mencari studi literature 

3. Melakukan pembuatan benda uji penelitian dan menganalisa data 

4. Menarik kesimpulan dari hasil analisa benda uji penelitian 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan agar pembuatan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

a) Bagi Peneliti ( Mahasiswa ) 

Sebagai salah satu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan 

dibidang teknik sipil, sehingga dapat memperluas wawasan. Serta juga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti lain untuk ditindak lanjuti, 

khususnya oleh mahasiswa teknik sipil.  

 

 

 



b) Untuk Lembaga Pendidikan 

Laporan hasil peneitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, 

khususnya mengenai beton sehingga dapat digunakan sebagai tambahan dalam 

proses akademik. 

c) Untuk Praktisi dan Lembaga Terkait 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai 

informasi bagi lembaga terkait sebagai tambahan pustaka tentang penelitian 

beton, sehingga bermanfaat bagi perkembangan teknologi beton dimasa yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


