
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Teknologi konstruksi bangunan di Indonesia mengalami perkembangan 

yang lumayan signifikan di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan bertambah banyaknya bangunan yang didirikan, berbagai bentuk dan 

jenis bangunan dan berbagai teknologi baru yang telah ditemukan. Seiring 

dengan perkembangan tersebut, semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat 

luas terhadap pemakaian beton sebagai salah satu jenis bahan konstruksi 

bangunan. 

       Beton disebut juga gabungan dari bahan-bahan penyusunnya yaitu yang 

terdiri dari PC (semen hidrolik), agregat kasar dan halus, air serta bahan-bahan 

tambah yang biasa disebut sebagai admixture atau additive. Cara yang tepat 

agar dapat memahami sifat-sifat dari bahan-bahan campuran penyusun beton 

ialah dengan mempelajari tentang karakter dari setiap masing-masing 

komponen bahan penyusun. Dalam perancangan beton perlu adanya 

pemahaman tentang karakteristik setiap masing-masing komponen bahan 

penyusun beton, Departemen PU (Pekerjaan Umum) melewati LPMB 

mengeluarkan batasan-batasan yang diberlakukan dalam perancangan beton. 

Untuk saat ini masalah yang sering sekali menjadi kendala bagi seorang 

perencana adalah menentukan takaran bahan penyusun beton yang pas 

sehingga sesuai dengan batasan-batasan yang sebelumnya telah disepakati 

didalam kontrak kerja dengan pemilik proyek. Selain itu campuran yang telah 

sesuai tadi yang akan ditambahkan dalam pembuatan beton diharapkan 

mampu meningkatkan sifat dari beton yang lebih baik daripada sebelumnya 

serta dapat menghemat biaya yang digunakannya dalam pembuatannya. 

       Bahan-bahan seperti sampah (limbah) yang ada disekitar kita diharapkan  

dapat menjadi bahan tambah dalam pembuatan beton. Disini salah satu bahan 

tambah yang berbasis limbah dan ramah lingkungan adalah kulit telur. Limbah  

kulit telur akan semakin berlimpah selama penggunaan telur di berbagai  
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bidang peternakan serta digunakan sebagai bahan olahan dalam pembuatan 

makanan di restaurant, pabrik roti dan mie. Seiring dengan banyaknya telur 

dikonsumsi masyarakat, kulit telur yang terbuang akan menjadi limbah yang 

menumpuk. Kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui akan manfaat 

dari kulit telur itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan cangkang kulit telur 

sebagai bahan baku utama dalam pembuatan beton polimer pada mortar. Hal 

tersebut diharapkan dapat memberikan solusi dalam pemanfaatkan limbah-

limbah yang tidak termanfaatkan sama sekali sebelumnya, seperti cangkang 

kulit telur. Cangkang kulit telur terlebih dahulu dibersihkan kemudian 

dikasinasi pada suhu diatas 900 oC selama 6 jam dengan menggunakan tungku 

pembakaran (tobong) genteng. Setelah dikalsinasi dihaluskan untuk dijadikan 

serbuk. 

       Agar beton yang dihasilkan sangat efektif maka pembuatannya perlu 

adanya bahan tambah yang mampu meningkatkan kekuatan dan 

ketahanannya, disini dengan adanya penambahan resin polimer dalam susunan 

bahan-bahan pembuatan beton diharapkan mampu menghasilkan beton yang 

lebih efektif dibandingkan dengan beton konveksional biasanya. Selain itu 

dengan adanya penambahan ke dalam campuran pembuatan beton yang 

berupa resin polimer diharapkan waktu pengerasannya akan lebih cepat 

daripada waktu pengerasan beton biasanya. Beton seperti ini biasanya lebih 

dikenal dengan nama beton polimer atau polymer concrete. Bahan tambah 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis resin polimer epoksi. 

       Selanjutnya dalam penelitian ini penulis memanfaatkan epoksi sebagai 

resin dan cangkang kulit telur sebagai bahan tambah yang berguna untuk 

mendapatkan mutu mortar yang lebih baik. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengambil judul: “PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH 

CANGKANG KULIT TELUR PADA BETON POLIMER TERHADAP 

ABSORBSI, DENSITAS DAN KUAT TEKAN MORTAR”. Dari 

penelitian ini diharapkan mampu mengurangi limbah cangkang kulit telur 

sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton dan mampu memberikan 

konstribusi dalam dunia konstruksi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh serbuk cangkang kulit telur dalam pembuatan beton 

polimer pada mortar terhadap absorbsi, densitas dan kuat tekan? 

 

1.3 Tujuan 

       Tujuan utama dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan diatas dapat diuraikan : 

1. Mengetahui pengaruh serbuk cangkang kulit telur dalam pembuatan beton 

polimer pada mortar terhadap absorbsi, densitas dan kuat tekan yang 

dihasilkan. 

 

1.4 Manfaat 

       Penelitian ini diharapkan bermanfaat 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 atau mortar. 

3. Memberikan wawasan tentang pemanfaatan limbah cangkang kulit telur. 

4. Memberikan alternatif bahan yang ramah lingkungan dalam pembuatan 

beton dan mortar. 

5. Beton polimer sebagai alternatif bahan bangunan yang dapat digunakan 

untuk konstruksi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

       Adapun pembatasan pembahasan pada tugas akhir ini supaya tidak terjadi 

penyimpangan tujuan akhir, maka penulis membatasi hanya pada : 

1. Dalam pembuatan beton polimer pada mortar bahan yang digunakan 

adalah cangkang kulit telur yang sudah dikalsinasi, pasir, resin epoksi dan 

thinner. 

2. Bahan limbah cangkang kulit telur di ambil di PT. Chaeroen Pokphand 

Indonesia yang terletak di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. 

3. Pengujian benda uji hanya uji absorbsi, densitas dan kuat tekan. 

4. Proses waktu pengeringan dibuat selama 7, 14 dan 28 hari. 
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5. Pembuatan dan pengujian benda uji dilaksanakan di Laboratorium 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

6. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi. 

7. Tidak membahas biaya operasional pembuatan beton polimer. 


