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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi 

permasalahan besar dalam perkembangan kota. Fenomena urbanisasi yang terjadi 

di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, 

seperti fasilitas perumahan dan infrastrukturnya. Pembangunan perumahan dan 

infrastruktur merupakan industry yang membutuhkan biaya, bahan  bangunan  dan 

energi  yang  cukup  besar.  Penghematan ketiga komponen dalam industry ini 

merupakan sasaran utama di hampir semua negara berkembang. Untuk memenuhi 

hal tersebut diperlukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk 

memproduksi material kontruksi. 

Sejalan dengan meningkatnya industry konstruksi, isu penghematan 

sumber daya alam dan pelestarian lingkungan semakin kuat disuarakan. Untuk 

mencapai sasaran ini, perlu ada usaha-usaha intensif yang dilakukan untuk 

mengefektifkan pemanfaat-an limbah industri dalam kasus ini limbah yang 

dimaksud adalah limbah pecahan Keramik yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal. 

Beton seiring dengan perkembangan dalam hal kontrusksi bangunan sering 

digunakan sebagai bahan struktur dan dapat digunakan untuk hal yang lainnya. 

Banyak hal yang dapat dilakukan dengan beton dalam bangunan, contohnya dalam 

struktur beton yang terdiri dari balok, kolom, pondasi atau pelat. 

Beton didefinisikan sebagai sebuah bahan yang diperoleh dengan 

mencampurkan agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil/batu disebut pecah), 

semen, air, dan bahan tambahan lain (admixtures) bila diperlukan dan telah 

mengeras. Bila campuran beton belum mengeras (plastis), bahan tersebut disebut 

spesi beton. Agar beton dapat menahan gaya tarik, maka di dalam beton diberi besi 

tulangan dan biasa disebut beton bertulang. 

Berbagai penelitian dan percobaan di bidang beton dilakukan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas beton dan penghematan sumber daya alam berupa 
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material. Pemanfaatan limbah untuk material bahan baku beton dapat dilakukan 

dengan memberikan bahan tambahan antara lain bubuk limbah kaca, abu gunung 

bromo, limbah keramik, daur ulang material dan bahan-bahan lainnya.  

Agregat halus limbah keramik yang digunakan sebagai bahan tambah dalam 

penelitian ini adalah limbah keramik sisa dari pekerjaan pemasangan keramik lantai 

dan dinding yang didapat dari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang. Dimana didesa tersebut terdapat industry rumahan yang mengolah limbah 

keramik. Industry rumahan tersebut mendapatkan limbah keramik sekitar 5 ton per 

bulannya dari PT. Sinar Waringin Adikarya Surabaya. Untuk itu agregat halus 

limbah keramik perlu dilakukan penelitian karena dianggap mempunyai persamaan 

sifat dengan agregat halus pasir. 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud membandingkan kuat tekan beton 

yang menggunakan bahan limbah keramik dan beton yang menggunakan bahan 

limbah keramik dengan penambahan fly ash. Fly ash itu sendiri merupakan limbah 

industri yang dihasilkan dari peroses pembakaran batu bara yang terdiri dari partikel 

yang sangat halus yang memiliki sifat meningkatkan kuat tekan beton. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah : 

1. Bagaimana tingkat kekedapan Air untuk beton yang di campur dengan 

berbagai macam variasi limbah keramik dengan fly ash ? 

2. Bagaimana densitas beton yang terbuat dari campuran limbah keramik dan  

fly ash dengan berbagai macam variasi ? 

3. Bagaimana pengaruh bahan pengganti agregat halus limbah keramik dan 

penmbahan fly ash dengan berbagai macam variasi terhadap kuat tekan 

beton ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin  dicapai  pada  penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
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1. Untuk mengetahui tingkat penyerapan air beton yang di campur dengan 

berbagai macam variasi antara limbah keramik dengan fly ash. 

2. Mengetahui densitas dari beton yang di campur dengan berbagai macam 

variasi antara limbah keramik dengan fly ash. 

3. Mengetahui komposisi bahan pengganti agregat halus limbah keramik 

dengan penambahan fly ash sehingga menghasilkan kuat tekan beton yang 

optimal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diatas dapat digambarkan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang pembuatan beton 

dengan menggunakan limbah keramik dan fly ash. 

2. Sebagai alternatif bahan bangunan ramah lingkungan. 

3. Bermanfaat bagi daerah yang relatif sulit mencari agregat halus ataupun 

harga agregat halus terlalu mahal. 

4. Sebagai dasar atau refrensi untuk penelitian selanjutnya di universitas 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar memudahkan  analisis  dan  pembahasan masalah, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut : 

1. Pengujian hanya berdasarkan pada uji absorbsi, densitas dan kuat tekan 

pada umur 28 hari. 

2. Tidak membahas nilai ekonomis dari bahan beton pemanfaatan limbah 

keramik dan fly ash yang dibuat. 

3. Keramik yang digunakan adalah jenis keramik lantai dan dinding dari 

limbah berangkal pemasangan. 

4. Pengujian ini menggunakan varian 5% untuk penambahan fly ash dengan 

semen dan varian 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15% untuk penggantian 

sebagian limabah keramik sebagai agregat halus. Komposisi didapat dari 
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penelitian-penelitian yang sudah dilakukan agar didapat hasil yang lebih 

baik. 

5. Tidak mempelajari rekasi, unsur dan kandungan kimia dari limbah

keramik dan  fly ash.




