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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada jaman modern sekarang ini perkembangan dibidang konstruksi 

bangunan semakin berkembang. Salah satu yang berkembang dibidang ini yakni 

teknologi betonnya. Beton dengan kualitas baik sangat mendukung struktur 

bangunan teknik sipil, karena penggunaan beton dengan kualitas baik dapat 

menghasilkan bangunan yang lebih kokoh dan dari segi keamanan struktur lebih 

menjamin untuk keamanan. Ditinjau sudut estetika, beton membutuhkan sedikit 

pemeliharaan. Banyak hal yang kegunaan beton dalam bangunan, contohnya 

dalam struktur beton yang terdiri dari balok, kolom, pondasi dan pelat. Dalam 

Teknik sipil hidro beton juga dapat digunakan untuk saluran, drainase, bendung, 

atau bendungan. Bahkan dalam hal bangunan di jalan raya beton juga dapat 

digunakan untuk konstruksi jembatan, lapisan perkerasan jalan, gorong-gorong, 

atau yang lainnya. Pada kondisi beton kuat tariknya sangat rendah, beton dapat 

diperkuat dengan batang baja tulangan sehingga terbentuk suatu struktur 

komposit. Jadi, beton digunakan dalam semua aspek ilmu teknik sipil. 

Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari 

beton misalnya untuk mempermudah pekerjaan, penghematan, atau untuk tujuan 

lain seperti penghematan energi, karena dengan bahan tambah diharapkan bisa 

sebagai pengganti sebagian bahan utama dalam campuran beton. Agregat dapat 

dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu agregat alam dan 

agregat buatan (pecahan). Secara umum bahan tambah untuk beton dibedakan 

menjadi dua yaitu bahan tambah yang bersifat kimiawi (chemical admixture) dan 

bahan tambah yang bersifat mineral (additive). Berdasarkan tersebut, maka 

penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui kuat tekan dan keruntuhan yang 

terjadi pada balok beton bertulang dengan pecahan keramik sebagai pengganti 

sebagian agregat kasar dan bv special sebagai bahan tambah dengan nilai fas 0,40 

pada umur pengujian 28 hari. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapakah kuat tekan silinder beton maksimum dengan pecahan keramik 

sebagai pengganti sebagian agregat kasar dan bv special sebagai bahan 

tambah?. 

2. Berapakah beban runtuh maksimum pada balok beton bertulang dengan 

pecahan keramik sebagai pengganti sebagian agregat kasar dan bv special 

sebagai bahan tambah?. 

3. Jenis keruntuhan apakah yang terjadi pada balok beton bertulang dengan 

pecahan keramik sebagai pengganti sebagian agregat kasar dan bv special 

sebagai bahan tambah?. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penggantian sebagian agregat kasar menggunakan pecahan keramik 

bertujuan untuk menggantikan sebagian agregat kasar alam dengan agregat kasar 

buatan. Penambahan bahan tambah kimia (chemical admixture) bertujuan untuk 

mengubah satu atau lebih sifat-sifat beton baik dalam keadaan segar maupun 

setelah beton mengeras. Penelitian mengenai bahan pecahan keramik dan bv 

special yang pernah dilakukan di antaranya : 

1. Ghozali (2010), tentang pengaruh penggunaan pecahan keramik sebagai bahan 

pengganti agregat kasar terhadap pembuatan bata beton pejal non-pasir 

(ditinjau dari kuat tekan, serapan air dan nilai ekonomisnya). 

2. Akbar (2007), tentang pengaruh limbah keramik sebagai pengganti agregat 

kasar pada beton terhadap peningkatan mutu beton 10 MPa. 

3. Reza (2008), tentang pengembangan bahan komposit ferokalsemen dengan 

penambahan agregat kasar (screening) dan penambahan additive tricosal bv 

special. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian dengan judul tinjauan 

kuat tekan dan keruntuhan balok beton bertulang menggunakan pecahan keramik 

sebagai pengganti sebagian agregat kasar dengan bahan tambah bv special. 
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Penelitian ini belum pernah dilakukan di lingkup Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut : 

a. Kuat tekan silinder beton maksimum dengan variasi persentase pecahan 

keramik dan bv special dengan nilai fas 0,40 pada umur pengujian 28 hari. 

b. Keruntuhan maksimum pada balok beton bertulang dengan variasi persentase 

pecahan keramik dan bv special dengan nilai fas 0,40 pada umur pengujian 28 

hari. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

a. Manfaat teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan tentang teknologi beton 

terutama pemanfaatan pecahan keramik sebagai pengganti sebagian agregat 

kasar dan bv special sebagai bahan tambah, terhadap tinjauan analisis kuat 

tekan beton maksimum dan keruntuhan balok beton maksimum. 

b. Manfaat praktis, untuk memberikan informasi pada para praktisi dan akademisi 

tentang pengaruh variasi persentase pecahan keramik 0%, 10%, 20%, 30%, 

40%, dan bv special sesuai dosis dari berat semen dengan nilai fas 0,40 pada 

umur pengujian 28 hari, terhadap kuat tekan yang optimum dan keruntuhan 

pada balok beton bertulang. 

 

E. Batasan Masalah 

Berhubung permasalahan mengenai beton sangat banyak, maka diberikan 

batasan masalah pada penelitian ini yang bertujuan untuk membatasi pembahasan 

agar tidak meluas dan batasannya menjadi jelas. Adapun batasan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Metode perancangan campuran adukan beton dengan menggunakan metode 

American Concrete Institute. 

3. Ketentuan bahan yang digunakan penelitian, antara lain : 

a. Semen yang digunakan yaitu semen Portland jenis I dengan merk Holcim. 

b. Agregat halus (pasir) berasal dari Kaliworo, Klaten. 

c. Agregat kasar (batu pecah) berasal dari Tirtomoyo, Wonogiri. 

d. Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

e. Pecahan keramik yang digunakan jenis keramik lantai dan ukuran seperti 

agregat kasar yang berasal dari PT. Sadar, Surakarta. 

f. Bahan tambah kimia beton yang digunakan merk bv special. 

4. Variasi pemakaian pecahan keramik : 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dari total 

kebutuhan agregat kasar yang diperlukan dalam perancangan adukan beton. 

5. Pemakaian bv special 0,3% dari berat semen pada beton normal sesuai dosis 

dari perusahaan produsen bahan tersebut. 

6. Benda uji beton normal dibuat 3 benda uji dan benda uji beton variasi 

pecahan keramik dan bv special dibuat 3 benda uji. 

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

dengan ukuran = (10 x 15 x 100) cm3 dan tulangan diameter = 6 mm dan 

begel diameter = 4 mm. 

8. Nilai faktor air semen yaitu 0,40. 

9. Umur beton yang diuji adalah 28 hari. 

10. Kuat tekan rencana beton adalah f’c = 22,5 MPa. 

11. Jumlah benda yang diuji silinder beton = 6 x 3 x 1 = 18 benda uji dan balok 

beton = 6 x 3 x 1 = 18 benda uji. 

12. Tinjauan analisis penelitian beton adalah kuat tekan pada silinder beton dan 

keruntuhan pada balok beton bertulang. 


