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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi di Manyaran, Wonogiri adalah penggunaan batu 

gamping sebagai pondasi, hal itu sudah terjadi hingga beberapa dekade. Hasil 

bangunan yang menggunakan pondasi batu gamping ini, hingga beberapa tahun 

ternyata masih nampak kokoh. Hal itu membuktikan bahwa batu gamping dapat 

menjadi alternatif pengganti batu kali yang banyak digunakan saat ini. 

 Ismanto (2003), mengaplikasikan suatu campuran beton dimana agregat 

kasarnya memanfaatkan batu gamping pecah yang dibandingkan dengan campuran 

beton yang agregat kasarnya batu kerikil alam dengan fas 0,4. Dari penelitian tersebut 

didapatkan kuat tekan beton sebesar 28,162 MPa untuk beton dengan kerikil batu 

alam, dan 22,527 MPa untuk beton dengan batu gamping pecah sebagai agregat 

kasarnya. Walaupun mempunyai banyak sumber material, tetapi masih belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk bahan bangunan, terutama untuk 

bahan pembuat beton. Sebagian besar bahan pembuat beton adalah bahan lokal, 

kecuali semen Portland atau bahan tambah kimia.  

 Sejauh ini belum banyak alternatif lain selain semen Portland yang dapat 

diterima oleh masyarakat sebagai bahan pengikat pada konstruksi beton.  Dilain 

pihak, proses produksi semen Portland selain menimbulkan pencemaran udara 

melalui gas CO2, juga memerlukan energi yang tinggi yang berakibat kepada 

tingginya harga semen tersebut. Berdasarkan hal tersebut  maka pada penelitian ini, 

peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang manfaat batu gamping yaitu sebagai 

pengganti sebagian semen pada campuran beton. Serbuk batu gamping digunakan 

sebagai bahan tambah untuk pengganti sebagian semen karena dalam batu gamping 

mengandung kalsium karbonat beserta silka, aluminium dan magnesia yang serupa 

dengan semen. Semen alternatif dapat diproduksi dengan proses pembakaran maupun 

tanpa proses pembakaran. 

 



2 
 

 
 

Kandungan kimia dalam batu gamping dapat dilihat dalam tabel. 

 
Parameter 

Kadar (%) 

Tanpa dibakar Dibakar 9000C

Fe2O3 3,00 3,26 
MgO 2,34 2,49 
CaO 53,20 60,91 

Al2O3 5,06 5,99 
SiO2 1,00 2,80 

Sumber : Sihotang, Abinhot dan Hazairin, 2002 

 

B. Rumusan Masalah 

Salah satu masalah yang besar pengaruhnya bagi penduduk Manyaran, 

Wonogiri dalam pemanfaatan batu gamping sebagai bahan isian pondasi adalah biaya 

yang relatife murah. Selain itu sudah dianggap dapat menggantikan fungsi dari batu 

kali sebelumnya. Dalam hal ini peneliti berusaha mengaplikasikan suatu campuran 

beton dengan serbuk batu gamping sebagai pengganti sebagian semen, sehingga 

diharapkan memberi khasanah baru pada dunia struktur terutama bidang struktur 

beton. Mengingat batu gamping memiliki daya serap yang besar terhadap air, maka 

dilakukan penelitian dengan variasi faktor air semen (fas) untuk mengetahui 

bagaimana pengaruhnya terhadap kuat tekan beton. 

 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

      Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk batu gamping terhadap kuat 

tekan beton pada umur 28 hari. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variasi faktor air semen (fas) terhadap kuat tekan 

beton. 

2. Manfaat penelitian 

             Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa penambahan 

serbuk batu gamping pada persentase tertentu dari campuran beton dapat 
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meningkatkan kualitas beton sehingga dapat dijadikan sebagai bahan tambah. 

Manfaat lain dengan adanya penelitian ini dihaharapkan dapat memberikan suatu 

pandangan dan bukti nyata tentang penggunaan serbuk batu gamping sebagai bahan 

tambah campuran beton yang memiliki nilai ekonomis karena cara mendapatkanya 

mudah dan harganya relatif murah. 

 

D. Batasan Masalah 

             Pada menelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Gresik. 

2. Agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran maksimum 30 mm, berasal dari 

Boyolali. 

3. Agregat halus (pasir) berasal dari Klaten, Jawa Tengah. 

4. Air yang digunakan dari laboratorium Bahan Bangunan,Program Studi Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5.  Serbuk batu gamping berasal dari Manyaran, Wonogiri. 

6. Persentase serbuk batu  gamping : 0%, 5%, 10%, 15% dari total berat semen yang 

digunakan dan tiap variasi  3 (tiga) benda uji. 

7.  Benda uji berupa silinder beton dengan diameter = 15 cm dan h = 30 cm. 

8.  Jumlah seluruh benda uji adalah 24 benda uji. 

9.  Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

10. Faktor air semen (fas) 0,4 dan fas 0,5. 

11. Metode perancangan yang digunakan adalah SNI-90. 

 


