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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, pembangunan konstruksi gedung di kota-kota 

besar berkembang dengan begitu pesat. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan 

bahan bangunan seperti kerikil, pasir, serta semen akan meningkat pula. 

Bangunan gedung terdiri dari atap, dinding, dan lantai.Dinding yang biasa 

digunakan dalam pembuatan yaitu bata beton, bata celcon (hebel) dan batu bata. 

Batako merupakan batu cetak yang terbuat dari campuran antara pasir, 

semen dan air dengan perbandingan tertentu yang digunakan untuk pemasangan 

dinding.Di Indonesia batako sudah lama dikenal dan banyak digunakan sebagai 

bahan bangunan.  Batako terdiri dari  dua jenis yaitu batako berlubang dan batako 

pejal. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi telah banyak ditemukan 

inovasi atau alternatif dalam pembuatan batako untuk meningkatkan mutu dan 

kwalitas. Dengan cara penambahan bahan tambah akan meningkatkan kuat tekan 

batako. Inovasi yang dapat dijadikan sebagai bahan tambah dengan cara 

menambahkan limbah batu bara, limbah sekam padi, limbah gypsum, limbah 

ampas tebu dan limbah tempurung kelapa. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan batako pejaldengan bahan tambah 

darilimbah gypsum sebagai inovasi atau alternatif dalam pembuatan batako.Gips 

(gypsum) adalah bahan untuk membuat adukan plesteran atau pelapis lainnya 

yang harus mengandung minimum 66% berat senyawa Kalsium Sulfat hemihidrat 

(CaSO4 ½ H2O) dalam Departemen Pekerjaan Umum, 1982-PUBBI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Berapakah besar pengaruh penambahan bahan tambah 

limbahGypsumterhadap kuat tekan, kuat geser, kuat tarik belah, kuatgravitasi 

batako? 
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2. Berapakah besar persentase kadar optimum penambahan limbah 

gypsumdalam campuran batako? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini penambahan dari limbah gypsum pada campuran 

batako secara umum bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penambahan limbah gypsum terhadap 

kuat tekan, kuat geser, kuat tarik belah, kuatgravitasi batako. 

b. Untuk mengetahui besarnyapersentase kadar optimum penambahan limbah 

gypsum dalam campuran batako. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif 

dalam pembuatan batako sebagai bahan bangunan dengan bahan tambah dari 

limbah gypsum dan mengurangi pencemaran yang ditimbulkan limbah gypsum 

tersebut. 

 

D. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan Tugas Akhir ini maka pada 

penelitian ini diberi batasan masalah sebagai berikut : 

1. PC (Portland Cement) yang digunakan merk Tiga Roda,jenis 1. 

2. Pasir (agregat halus) yang digunakan berasal dari Kaliworo Klaten. 

3. Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil UMS. 

4. Fas (faktor air semen) : 0,4. 

5. Perencanaan campuran batako dengan perbandingan berat antara semen dan 

agregat halus 1:6. 

6. Jenis benda uji berupa batako dengan ukuran cetakan 30 cm x15 cm x10 cm 

dan silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

7. Bahan tambah limbahgypsum berasal dari daerah Colomadu, Karanganyar. 

8. Ukuran bahan tambah limbah gypsumlolos saringan dengan no.1 (25cm). 
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9. Presentase pemakaian limbah gypsum adalah 0%, 1%, 2%, 3% dan 4% dari 

berat adukan batako. 

10. Tiap macam persentase batako dari limbah gypsum dibuat 5 benda uji. 

11. Jumlah benda uji sebanyak 90 benda uji. 

12. Pengujian yang dilakukan : 

a. Uji kuat tekan    

b. Uji kuat tarik belah 

c. Kuat geser   

d. Kuatgravitasi 

13. Umur pengujian 28 hari. 

 

E. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penambahan limbah gypsum pernah dilakukan oleh 

beberapa mahasiswa yaitu: Aziiz (2008) dengan judul  TINJAUAN KEKUATAN 

DINDING PANEL BERTULANGAN BAMBU DENGAN BAHAN TAMBAH 

ABU BATU BARA (FLY ASH), GYPSUM DAN LEM BETON. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan nilai kuat tekan dengan perbandingan adukan 

campuran 1 : 6 untuk fas 0,4 sebesar 9,71 MPa.Yulianto (2007) dengan judul 

PEMANFAATAN LIMBAH BATUBARA (Bottom Ash) SEBAGAI BATA 

BETON DITINJAU DARI ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan nilai kuat tekan dengan perbandingan adukan 

campuran 1 : 6 untuk fas 0,4 sebesar 9,71 MPa. Pengujian geser yang pernah 

dilakukan menunjukkan bata beton tidak mengalami kerusakan pada 

permukaannya.Pengujian bentur pada bata beton menunjukkan bata beton layak 

untuk digunakan karena tidak pecah. 

 


