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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pada masa sekarang perkembangan teknologi diberbagai bidang telah 

berkembang dengan pesat. Tak hanya dibidang ilmu pengetahuan dan 

informasi, dibidang kontruksi juga telah berkembang dengan pesat. Sejumlah 

penelitian teknologi kontruksi terus dikembangkan dengan tujuan dapat 

menghasilkan teknologi kontruksi yang tepat guna. Penelitian bahan material 

alternative merupakan sesuatu yang sering dijadikan obyek penelitian, sebab 

dengan ditemukan bahan alternative yang tepat, maka akan dapat berpengaruh 

pada pengurangan jumlah bahan baku yang biasa kita gunakan.  

       Penduduk di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 

sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan juga 

sebagai petani kerang. Meskipun mata pencaharian pokok masyarakat adalah 

sebagai nelayan, tetapi dengan lingkungan alam yang banyak di jumpai 

sumber daya kerang hijau, maka masyarakat juga memanfaatkan kerang hijau 

tersebut sebagai salah satu mata pencaharian guna untuk meningkatkan 

penghasilan mereka. Di Desa Campurejo memiliki 89 unit pengolahan kerang 

hijau, dari setiap 1 unit kerang hijau mereka mampu memanen 100 kg setiap 

minggunya. Bisa kita lihat dari kegiatan unit pengolahan tersebut dapat 

menghasilkan limbah padat berupa kulit kerang yang cukup tinggi. Limbah 

yang dihasilkan dari unit pengolahan kerang  tersebut menjadi masalah 

lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut 

memotivasi masyarakat untuk mengelolah limbah agar tidak menjadi 

pencemaran.  

      Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi dampak lingkungan dan 

kesehatan yang disebabkan oleh limbah kulit kerang, berbagai penelitian telah 

dilakukan dan terus dikembangkan. Seperti halnya yang pernah dilakukan 

oleh Arbi (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kulit kerang 

sebagai pengganti agregat halus mampu menghasilkan kuat
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tekan yang melebihi beton normal. Melihat dari penelitan sebelumnya maka 

dilakukan langkah terobosan yang tepat, guna meminimalisasi limbah kulit kerang 

hijau yang dibuang ke lingkungan. Langkah terobosan ini salah satunya adalah 

memanfaatkan limbah kulit kerang hijau sebagai bahan pengganti agregat halus 

yang diharapkan mampu mengurangi dampak negative terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan dan mampu memberikan kontribusi dalam dunia 

kontruksi.  

1.2 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kulit kerang hijau sebagai pengganti agregat halus 

terhadap densitas beton? 

2. Bagaimana pengaruh kulit kerang hijau sebagai pengganti agregat halus 

terhadap kuat tekan beton? 

3. Bagaimana pengaruh kulit kerang hijau sebagai pengganti agregat halus 

terhadap absorbsi pada beton? 

1.3 Tujuan 

       Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui densitas beton sesudah dan sebelum penambahan kulit 

kerang hijau sebagai pengganti agregat halus. 

2. Untuk mengetahui nilai kuat tekan pada beton sebelum dan sesuadah 

penambahan kulit kerang hijau sebagai pengganti agregat halus. 

3. Untuk mengetahui nilai absorbs pada beton sebelum dan sesuadah 

penambahan kulit kerang hijau sebagai pengganti agregat halus. 

1.4  Batasan Masalah 

       Untuk membatasi ruang lingkup masalah maka dibuat batasan – batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas nilai ekonomis dari bahan beton yang dibuat. 

2. Mix Desaign Menggunakan metode DOE  

3. Limbah kulit kerang yang digunakan adalah jenis limbah kulit kerang 

hijau.  
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4. Melakukan pengujian kuat tekan dan absorbsi pada beton 

5. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari. 

6. Pengambilan limbah kulit kerang hijau dilakukan di Kabupaten Gresik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat dari studi penelitian ini untuk : 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan tentang material bahan bangunan 

2. Untuk membantu memanfaatkan limbah kulit kerang hijau agar tidak 

mencemari lingkungan dan menggangu kesehatan masyarakat sekitar.  

3. Sebagai alternative bahan  yang ramah lingkungan. 

 




