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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

    Beton merupakan suatu material yang secara umum menjadi kebutuhan 

masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur konstruksi yang semakin meningkat 

seiring dengan perkembangan zaman, maka dari itu pemilihan beton sebagai 

bahan baku utama konstruksi bangunan sangatlah penting. Beberapa hal yang 

perlu ditinjau dalam pembuatan beton adalah harganya relatif murah, mudah 

didapat, memiliki kuat tekan tinggi serta mempunyai sifat tahan terhadap faktor 

kondisi lingkungan. 

  Pada era tekonologi sekarang ini, beton adalah sebagai salah satu bahan 

bangunan yang paling banyak digunakan di Indonesia, maka dari itu kualitas 

beton yang baik akan sangat mendukung keamanan dari segi struktur. Indonesia 

juga merupakan negara berkembang yang memikili prospek industri yang cukup 

maju, salah satunya adalah produksi gerabah. Untuk memanfaatkan limbah 

gerabah tersebut, pada penilitian ini akan dipakai pecahan gerabah yang akan 

digunakan sebagai substitusi agregat halus. Serta untuk mendukung kekuatan 

tekan beton, maka akan ditambah bahan tambah kimia (chemical admixture) yang 

bertujuan untuk mengubah satu atau lebih sifat-sifat beton baik dalam keadaan 

segar maupun setelah beton mengeras. 

Berdasar hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kuat tekan beton yang menggunakan pecahan gerabah sebagai pengganti agregat 

halus dengan variasi tertentu yang mencapai 100% ditambah dengan Bestmittel 

sebagai bahan tambah kimia (chemical admixture). Pada penelitian ini akan 

digunakan metode perancangan ACI (American Concrete Institute) dengan nilai 

fas 0,40 dan 0,45 pada umur beton 14 hari. 
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B. Rumusan Masalah 

Penggunaan pecahan gerabah pada penelitan ini dianggap perlu sebagai 

pengganti agregat halus dikarenakan memiliki kandungan senyawa silika yang 

dimiliki pula oleh agregat halus yang akan dipakai, dan akan berdampak pada 

kekuatan tekan beton. Dengan pertimbangan tersebut dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah kuat tekan beton optimum setelah penambahan additive Bestmittel 

dan pecahan gerabah sebagai pengganti agregat halus dengan variasi tertentu 

pada fas 0,40 dan fas 0,45 pada umur beton 14 hari. 

2. Berapakah persentase variasi optimal penambahan pecahan gerabah sebagai 

pengganti agregat halus pada fas 0,40 dan fas 0,45 pada umur beton 14 hari. 

3. Bagaimanakah pengaruh penambahan pecahan gerabah sebagai pengganti 

agregat halus terhadap kuat tekan beton. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan bahan tambah pecahan gerabah sebagai pengganti 

agregat halus dan bahan tambah kimia (chemical admixture) bestmittel atau 

sejenisnya pernah dilakukan diantaranya : 

1. Sriyadi (2010) yaitu tentang bahan tambah abu sekam padi dan bestmittel yang 

menghasilkan penambahan kuat tekan beton optimum dengan penambahan abu 

sekam padi dan bestmittel 0,6% dari berat semen pada nilai fas 0,35 pada umur 

14 hari sebesar 9,467%, sedangkan pada umur 28 hari mengalami penambahan 

sebesar 2,155%. 

2. Haryanto (2012) yaitu tentang bahan tambah serbuk arang briket dan bestmittel 

yang menghasilkan kuat tekan beton optimum pada variasi serbuk arang briket 

15% dan bestmittel 0,6% yaitu sebesar 40,80 MPa atau meningkat 50,84%, dan 

menghasilkan kuat tarik belah optimum pada variasi serbuk arang briket 0% 

dan bestmittel  0,6% yaitu sebesar 2,90% MPa. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kuat tekan beton dengan pecahan gerabah sebagai 
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pengganti agregat halus pada variasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% dan 

bestmittel 0,6% dari berat semen sebagai bahan tambah, dengan nilai fas 0,40 dan 

fas 0,45 pada umur beton 14 hari. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui kuat tekan beton optimum setelah penambahan  

additive Bestmittel dan pecahan gerabah sebagai pengganti agregat halus 

dengan variasi tertentu pada fas 0,40 dan fas 0,45 pada umur beton 14 hari. 

b. Untuk mengetahui persentase variasi optimal penambahan pecahan 

gerabah sebagai pengganti agregat halus pada fas 0,40 dan fas 0,45 pada 

umur beton 14 hari. 

c. Untuk mengetahui pengaruh penambahan additive Bestmittel pada 

campuran pecahan gerabah sebagai pengganti agregat halus terhadap kuat 

tekan beton. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Untuk mengetahui pengaruh penggantian agregat halus dengan limbah 

pecahan gerabah dengan variasi tertentu yang ditambah dengan bestmittel, 

sehingga diperoleh kuat tekan beton optimal. 

b. Untuk dapat memberikan pengetahuan, pandangan dan bukti nyata tentang 

penggunaan limbah pecahan gerabah sebagai bahan pengganti agregat 

halus karena memiliki nilai ekonomis dan harganya relatif murah. 

 

E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah mengingat banyaknya 

permasalahan yang terdapat pada teknologi beton sehingga pembahasan menjadi 

tidak meluas dan memiliki batasan-batsan yang jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Metode perancangan campuran adukan beton menggunakan ACI (American 

Concrete Institute). 

3. Tinjauan analisis = Kuat tekan beton. 

4. Kuat tekan beton rencana (f”cr) = 20 MPa. 

5. Ketentuan bahan pada penelitian ini antara lain : 

a. Semen yang digunakan adalah Portland Cement type I dengan merk 

Holcim. 

b. Agregat kasar (Batu Pecah) berasal dari Wonogiri. 

c. Agregat Halus (Pasir) berasal dari Kaliworo, Klaten. 

d. Pecahan Gerabah berasal dari Bayat, Klaten. 

e. Variasi pecahan gerabah yang dipakai adalah 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 

dan 100% dari berat agregat halus. 

f. Bahan tambah yang dipakai adalah merk Bestmittel dengan pemakaian 

0,6% dari berat semen pada beton normal sesuai dengan dosis penggunaan 

dari perusahaan Mergusa Chemie. 

6. Benda uji berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi (h) 30 cm. 

7. Menggunakan 2 Faktor air semen (fas) yaitu 0,40 dan 0,45. 

8. Jumlah benda uji : 

a. Beton normal atau pada variasi 0% dibuat 4 benda uji. 

b. Pada tiap variasi pecahan gerabah 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ditambah 

Bestmittel dibuat masing-masing 4 benda uji, maka jumlah benda uji pada 

variasi adalah 20 benda uji. 

c. Jumlah total benda uji silinder beton adalah 48 buah. 

9. Umur pengujian adalah 14 hari. 

 

 

 

 

 


