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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
       Beton merupakan salah satu bahan struktur dari bangunan yang hampir 
semua orang ketahui karena hampir seluruh bangunan yang ada dimuka bumi 
menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Beton itu sendiri merupakan 
campuran dari agregat kasar (kerikil), agregat halus (pasir), semen dan juga air, 
tetapi untuk beberapa beton tertentu ada pula yang ditambahkan bahan 
campuran tambahan seperti admixture. Dengan adanya variasi campuran bahan 
tersebut maka akan menghasilkan mutu beton yang berbeda beda pula. 
       Pemilihan dalam bahan – bahan pembuatan beton sangatlah penting itu 
dikarenakan  agar mutu beton sesuai dengan yang kita inginkan. Namun 
sekarang ini dengan meningkatnya laju pembangunan di Indonesia bahan baku 
dalam pembuatan beton semakin lama semakin menipis, sehingga bahan baku 
dalam pembuatan beton menjadi sangat langka. Banyak penelitaian yang 
dilakukan dalam menggati material beton dengan material lain contohnya 
penggunaaan material limbah konstruksi.  
       Penggunakan material konstruksi merupakan salah satu alternatif yang 
cukup memilik potensi untuk diteliti contohnya penggunaan limbah beton daur 
ulang sebagai pengganti sebagian agregat kasar. Rahmat Taufik (2015) dalam 
penelitiannya Pengaruh Penggunaan Agregat Daur Ulang Beton Kedalam 
Campuran Beton K 175 diketahui bahwa semakin banyak menggunakan bahan 
daur ulang beton diketahui menurunkan nilai kuat tekannya.  
       Dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud membandingkan kuat 
tekan beton yang menggunakan beton daur ulang dan beton daur ulang beton 
dengan penambahan fly ash yang konstan. 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.  
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       Dengan paparan diatas diharapakan penelitian ini dapat menjadi acuan 
dalam pembuatan beton dengan menggunakan bahan sisa atau limbah sehingga 
dapat mengurangi limbah di lingkungan dan juga meminimalisai biaya.  
 

1.2 Rumusan Masalah 
1. Berapa kuat tekan beton dengan adanya penggantian agregat daur ulang 

beton ? 
2. Berapa kuat tekan beton dengan adanya penambahan 5% fly ash ? 

 
1.3 Tujuan 

1. Mengetahui kuat tekan beton dengan adanya penggantian aggregat daur 
ulang beton  

2. Mengetahui kuat tekan beton dengan adanya penambahan 5% fly ash 
 

1.4 Manfaaat 
       Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan bahan 
limbah yang tidak terpakai sebagai bahan pembuatan beton sehingga  
mengurangi ketergantungan bahan alam dan dapat mengurangi biaya 
konsruksi. 
 

1.5 Batasan Masalah 
       Studi ini perlu dibatasi agar dapat dilakukan secara efektif dan tidak 
menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun lingkup studi terbatas pada : 
1. Studi yang dilakukan terbatas pada pengujian laboratorium dan tidak 

melakukan pengujian lapangan 
2. Tidak memperhitungkan tentang analisa ekonomi, efektifitas pekerjaan 

serta perhitungan analisa biaya 
3. Agregat limbah beton daur ulang diambil dari sisa beton uji di lab beton 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Penelitian menggunakan benda uji berupa silinder dengan ukuran 15 cm x 

30 cm 
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5. Pengujian hanya sebatas uji tekan beton
6. Tidak mempelajari rekasi, unsur dan kandungan kimia kandungan fly ash


