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ABSTRACT 

In this modern era in the field of building construction progress more rapidly . One is the growing field of concrete technology . Basically , the 
concrete is made by mixing Portland cement , coarse aggregate , fine aggregate ( sand ) and water into a single unit , then hardens within 
tertentu.Berdasarkan the case, it is trying to capitalize on the research of waste pottery fragments taken from the village Bayat , Klaten as an 
alternative material in lieu of making the concrete coarse aggregate . This study aims to determine the optimum strength of concrete after mixing 
pottery shards 20 % , 40 % , 60 % and 80 % on fas value of 0.4 and 0.5 when the concrete age of 28 days . Overview of the analysis in this study 
is the compressive strength of concrete cylinders with a diameter of 15 cm and 30 cm high . Concrete mix design method using SNI . After testing 
and research obtained maximum average compressive strength - average for the concrete results of the study were 20.51 and 20.51 MPa to 0.4 
MPa at 0.5 fas . Aggregate concrete with broken pottery has a maximum compressive strength of 19.10 MPa at 0.4 fas pottery with variations of 
20% and 17.83 MPa at fas 0.5 with a variation of 20% of pottery . Broadly speaking, the use of pottery may affect the normal reduction in 
concrete compressive strength on the variation is too large and result in decreased workability . 

Keywords : concrete , shards of pottery , compressive strength . 

ABSTRAK 

Pada jaman modern sekarang ini perkembangan dibidang konstruksi bangunan semakin pesat. Salah satu yang berkembang dibidang ini yakni 
teknologi betonnya. Pada dasarnya, beton dibuat dengan cara mencampurkan semen portland , agregat kasar, agregat halus (pasir) dan air yang 
menjadi satu kesatuan, kemudian mengeras dalam jangka waktu tertentu.Berdasarkan  hal tersebut, maka pada penelitian ini mencoba 
memanfaatkan limbah pecahan gerabah yang diambil dari desa Bayat, Klaten sebagai bahan alternatif pembuatan adukan beton sebagai pengganti 
agregat kasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan beton optimal setelah adanya pencampuran pecahan gerabah 20%, 40%, 60% 
dan , 80% pada nilai fas 0,4 dan 0,5 saat umur beton 28 hari. Tinjauan analisis pada penelitian ini adalah kuat tekan silinder beton dengan 
diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Metode perancangan campuran beton menggunakan metode SNI. Setelah dilakukan pengujian dan penelitian 
didapat kuat tekan maksimal rata – rata untuk beton hasil penelitian adalah 20,51 MPa pada 0,4 dan 20,51 MPa pada fas 0,5. Beton dengan 
agregat pecahan gerabah mempunyai kuat tekan maksimum sebesar 19,10 MPa pada fas 0,4 dengan variasi gerabah sebesar 20% dan 17,83 MPa 
pada fas 0,5 dengan variasi gerabah sebesar 20%. Secara garis besar penggunaan gerabah dapat mempengaruhi penurunan kuat tekan beton 
normal pada variasi yang terlalu besar dan mengakibatkan workability menurun. 

Kata Kunci : beton, pecahan gerabah, kuat tekan. 

 

PENDAHULUAN 

Pada jaman modern sekarang ini perkembangan 
dibidang konstruksi bangunan semakin berkembang. Salah satu 
yang berkembang dibidang ini yakni teknologi betonnya. 
Penggunaan beton sebagai bahan bangunan telah lama dikenal 
dan paling banyak dipergunaka. Hal ini dikarenakan beton 
memiliki sifat mudah dibentuk sesuai dengan keinginan bahan 
dasar penyusun mudah didapatkan dan mudah dalam perawatan. 
Beton merupakan bahan yang sangat kuat, tahan karat, dan tahan 
api. Selain itu kelebihan beton yang lebih menonjol dibandingkan 
bahan kontruksi yang lain yaitu memiliki kuat tekan yang tinggi 

Dari kondisi ini demi tercapainya mutu beton yang 
baik, penulis akan melakukan penelitian mengenai penambahan 
limbah pecahan gerabah yang berasal dari bayat klaten sebagai 
pengganti agregat kasar, yang selama ini hanya digunakan untuk 
menimbun pekarangan warga. 

 
A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan limbah pecahan 
gerabah terhadap kuat tekan beton. 

2. Berapakah presentase optimal penambahan limbah 
pecahan gerabah agar diperoleh kuat tekan yang 
maksimal. 

 
B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan limbah 
pecahan gerabah terhadap kuat tekan beton. 

2. Untuk mengetahui presentase optimal 
penambahan limbah pecahan gerabah agar 
diperoleh kuat tekan yang maksimal. 

C. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan informasi, sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khusus bagi para 
peneliti agar dapat dikembangkan lebih lanjut guna 
mencari alternatif – alternatif mengenai bahan – bahan 
penyusun beton yang lebih efektif dengan hasil yang 
lebih optimal dan dengan biaya yang seminimal 
mungkin. 

 
 



D. Batasan Masalah 
Batasan penelitian yang digunakan agar penelitian terarah 
dan tidak melebar meliputi : 

1. Porland Cement  (PC) merk  Gresik. 
2. Agregat Kasar berasal dari Wonogiri. 
3. Agregat Halus berasal dari Kaliworo, Klaten. 
4. Pecahan Gerabah berasal dari Bayat, Klaten. 
5. Benda Uji berupa silinder beton diameter 15 cm dan tinggi 

30 cm 
6. Menggunakan 2 faktor air semen (fas)  yaitu 0,40 dan 0,50. 
7. Variasi pecahan gerabah yang digunakan : 0%, 20%, 40%, 

60%, 80% dan dari berat agregat kasar yang dipakai. 
8. Metode Perancangan Beton yang digunakan adalah Metode 

SNI. 
9. Kuat tekan beton rencana (f’cr) : 20 MPa. 
10. Tinjuan analisis = Kuat tekan beton. 
11. Pengujian kuat tekan pada saat beton umur 28 hari 
12. Jumlah total benda uji silinder beton adalah 2 x 5 x 4 x 1 = 

40 buah. 
13. Pecahan gerabah dibuat lolos saringan 40 mm 

 

LANDASAN TEORI 
 

Pada saat ini beton merupakan bahan bangunan yang 
banyak dipakai secara luas, banyak pamakaian beton disebabkan 
terbuat dari bahan – bahan yang umunya mudah didapat serta 
mudah diolah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahan 
dasar beton merupakan faktor yang sangat menunjang terhadap 
kualitas beton. Pada perencanaan campuran, jenis, mutu dan 
jumlah bahan-bahan dasar adukan beton, dihitung dalam proporsi 
atau perbandingan tertentu untuk mendapatkan kualitas beton 
yang diinginkan.  .  Beton yang baik adalah beton yang kuat, 
tahan lama atau awet, kedap air, tahan aus, sedikit mengalami 
perubahan volume (Tjokrodimuljo, 1996). 

 
Dasar penyusunan beton terdiri dari semen, agregat 

halus, agregat kasar, air dan bahan tambah bila diperlukan. 
Sifat paling penting dari beton pada umumnya adalah 

kuat tekan. Kuat tekan beton antara lain bergantung pada faktor 
semen, gradasi batuan, bentuk batuan, ukuran batuan dan cara 
pengerasannya (Tjokrodimuljo, 1996). 

Pengukuran kuat tekan beton dilakukan dengan 
membuat benda uji silinder berukuran tinggi 30 cm dengan 
diameter 15 cm. Prosedur pengujian kuat tekan beton mengacu 
pada Standart Test Methode for Compressive of Cylindrical 
Concrete. Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan dengan 
menggunakan mesin uji tekan.  Langkah-langkah pengujiannya 
adalah sebagai berikut: 

1) Benda uji ditimbang dan dicatat beratnya. 
2) Benda uji diletakkan pada mesin penekan dan posisinya 

diatur agat tepat berada di tengah-tengah plat penekan. 
3) Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan secara continue 

dengan mesin hidrolik sampai benda uji mengalami 
kehancuran (jarum penunjuk berhenti). 

4) Beban maksimal yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk 
dicatat 
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     Silinder beton 

                 Perata beton 

Gambar 1. Skema pengujian kuat tekan beton 
Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum (1990), 

besarnya kuat tekan beton dapat dihitung dengan rumus : 
f’c = ....................................................................... (III.1) 

dengan : f’c = Kuat tekan beton (kg/cm2) 
 P = Beban tekan maksimum (kg) 
 A = Luas permukaan benda uji (cm2) 

 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah 
metode eksperimen Pelaksaan penelitian dilakukan di 
Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Obyek dalam 
penelitian ini adalah beton dengan kuat tekan maksimum yang 
menggunakan bahan tambah pecahan gerabah, dengan berbagai 
variasi agregat. Pengujian kuat tekan silinder beton dilakukan 
setelah beton berumur 28 hari. Agar palaksanaan penelitian dan 
tujuan berjalan dengan sistematis dan lancar, maka harus 
digunakan suatu metode penelitian. 

 
A. Bahan dan Peralatan Penelitian 

1. Bahan Penelitian 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penalitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis I 

dengan merk Gresik. 
b.Agregat halus berupa pasir yang berasal dari Kaliworo, 

Klaten. 
c. Agregat Kasar berupa kerikil yang berasal dari 

Wonogiri. 
d.Air yang digunakan diambil dari Laboratorium Bahan 

Bangunan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

e. Gerabah sebagai pengganti agregat kasar berasal dari 
Bayat, Klaten. 

 
2. Peralatan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan delam penelitian ini adalah : 
a. Alat pemeriksaan kualitas bahan-bahan penelitian. 
b. Alat pembuatan campuran adukan beton. 
c. Alat pembuatan sampel silinder kuat tekan beton. 
d. Alat pengujian kuat tekan beton. 

 
Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut : 
1) Tahap I   : Penyediaan bahan-bahan dan peralatan penelitian, 

serta pemeriksaan kualitas bahan-bahan penelitian. 
2) Tahap II : Perencanaan campuran adukan beton dengan 

Metode  SNI, pembuatan benda uji silinder beton dan 
perawatan beton. 

3) Tahap III  : Pengujian kuat tekan silinder beton pada umur 28 
hari. 

4) Tahap IV   : Analisis data, pembahasan dan kesimpulan. 
Tahap-tahap penelitian tersebut dapat dijabarkan dalam 

bagan alir pada Gambar 2., sebagai berikut : 

Perata beton 



 

Gambar.2. Bagan Alir Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini yang dilakukan di Laboratorium 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta merupakan pencarian data yang mengacu pada awal 
rumusan masalah,yaitu untuk mengetahui variasi optimal kuat 
tekan beton pada umur 28 hari pada fas 0,4 dan 0,5 serta 
bagaimana pengaruh penambahan gerabah sebagai pengganti 
sebagian kerikil maka untuk mendapatkan data-data tersebut 
dilakukan serangakaian pemeriksaan terhadap bahan-bahan dasar 
pembuat beton sampai pada pengujian beton dengan komposisi 
atau beberapa variasi yang telah direncanakan.. 

1. Pemeriksaan Agregat Halus (Pasir), meliputi :  
Pemeriksaan Kandungan Lumpur pada Pasir, Pemeriksaan 
Kandungan Organik pada Pasir, Pemeriksaan Saturated 
Surface Dry (SSD) pada Pasir, Pemeriksaan Berat Jenis Pasir,  
Pemeriksaan Gradasi Pasir. 

2. Pemeriksaan Agregat Kasar (Kerikil), meliputi :  
Pemeriksaan Keausan Agregat, Pemeriksaan Berat Satuan 
Kerikil, Pemeriksaan Berat Jenis Kerikil, Pemeriksaan 
Gradasi Kerikil.  

3. Pengujian Adukan Beton, meliputi : 
Pengujian Slump, Pengujian Berat Jenis Beton, Pengujian 
Kuat Tekan Beton. 

Setelah didapatkan hasil pengujian berat jenis beton, 
maka dilakukan pengujian kuat tekan beton dengan cara 
memberikan beban maksimal terhadap benda uji dengan 
menggunakan mesin (Compression Testing Machine) merk MBT 
dengan kapasitas 1000 kN. Berdasarkan angka yang tercatat pada 
saat pengujian maka angka tersebut dicatat sebagai beban P pada 
saat hancur. Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada 
Tabel 1. dan Gambar 3., berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hubungan antara kuat tekan beton dengan pecahan 

limbah gerabah  pada fas 0,4 dan 0,5 dapat dilihat pada Gambar 
V.3., berikut : 
 

 

 

 

 

Gambar 3a. Hubungan Kuat Tekan Beton dengan % Gerabah  
dengan Fas 0,4 pada Umur 28 Hari 
   

 

 

 

 

 

Gambar 3b. Hubungan Kuat Tekan Beton dengan % Gerabah  
dengan Fas 0,5 pada Umur 28 Hari 

 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang telah 
dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penambahan pecahan limbah gerabah sebagai 
pengganti agregat kasar berpengaruh  menurunkan kuat 
tekan beton normal. 

2. Pengaruh penambahan pecahan gerabah sebagai 
pengganti agregat kasar dengan variasi 20%, 40%, 60% 
dan 80%  tidak berpengaruh meningkatkan  kuat tekan 
beton normal.Penurunan kuat tekan terjadi setiap 
adanya penambahan pecahan gerabah sebagai 
pengganti kerikil 20% sampai 80% yaitu sebesar < 
20% untuk fas 0,4 pada umur 28 hari, dan < 35%  
untuk fas 0,5 pada umur 28 hari dibandingkan dengan 
kuat tekan beton normal. 

3. Pada penelitian ini penggunaan pecahan gerabah 
mengakibatkan workability menurun, hal ini 
disebabkan pecahan gerabah tidak dalam kondisi 
Saturated Surface Dry (SSD) 

B. Saran 
Hal-hal yang perlu disarankan dari penelitian ini dan 

untuk penelitian selanjutnya dengan adanya penambahan gerabah 
antara lain : 

1. Pemilihan dan pemeriksaan bahan penyusun beton 
haruslah diperhatikan dengan baik untuk mencapai 
mutu beton yang telah direncanakan. 

2. Perhitungan dan pencampuran bahan penyusun beton 
haruslah teliti untuk mencapai hasil yang optimal. 



3. Penimbangan persentase pecahan gerabah hendaklah 
dilakukan seteliti mungkin atau secermat mungkin sesuai 
dengan perhitungan yang direncanakan 

4. Pecahan gerabah usahakan dalam kondisi Saturated 
Surface Dry (SSD) agar tidak menggangu workability. 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mendapatkan hasil 
penelitian yang jauh lebih baik dari penelitian yang 
dilakukan ini, yaitu dengan menggunakan jumlah sampel 
yang lebih banyak lagi agar didapatkan data yang lebih 
bervariatif. 
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