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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Real estate 

Indonesia (REI) F.Teguh Satria mengatakan, pertumbuhan penduduk Indonesia 

rata-rata 1,3 persen per tahun, atau setara 4,3 juta jiwa. Tiap tahun setidaknya 

dibutuhkan 728.604 unit rumah per tahun. Ini akan berdampak pada keperluan 

bahan bangunan terutama bata. Kebutuhan batu bata akan terus meningkat 

jumlahnya di setiap tahunnya. 

Dilihat dari pembuatan batu bata bahan baku yakni tanah liat. Jika tanah 

liat terus menerus digunakan sebagai bahan baku bata maka tingkat kesuburan 

tanah berkurang dan tidak ada lagi lahan untuk menanan tanaman(padi) sebagai 

pemenuh kebutuhan pangan manusia. Ini akan bertentangan dengan progam 

pemerintah tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk ketahanan pangan. 

Dilihat dari proses pembakaran batu bata juga dapat menyebabkan polusi udara. 

Perkembangan teknologi industri di Indonesia diikuti pula dengan 

permasalahan yang selalu muncul, yaitu masalah limbah. Sebagai contoh pabrik 

pupuk PT. Petro Kimia Gresik dapat menghasilkan limbah padat sebanyak ±0,45 

juta ton/tahun dan akan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan. (Detiknews, 

2012) 

Melihat kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mencoba 

memberikan suatu solusi yakni di dalam karya inovasi iptek ini akan dibahas 

tentang “Pemanfaatan Limbah Padat PT Petrokimia Gresik Untuk Kekuatan Bata 

Beton Yang Menggunakan Agregat Halus Dust”. 

Karena limbah ini jumlahnya sangat banyak, memiliki sifat fisik butiran 

yang seperti tanah liat, kurang pemanfaatan dan ini sekaligus sebagai alternatif  go 

green teknologi yang lagi marak dikampanyekan . 

Dengan adanya laporan akhir ini, penyusun berharap bisa memberikan 

sumbangsih peneltian yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian  diharapakan 

dapat diterapkan dan diteliti lebih lanjut. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan pemanfaatan limbah gypsum PT. Petrokimia Gresik sebagai bahan 

lokal yang cara pengolahannya dengan teknologi sederhana dan atas dasar latar 

belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah limbah gypsum PT. Petrokimia Gresik dapat digunakan sebagai bahan 

tambahan pada pembuatan bata ringan. 

2. Bagaimanakah efek penambahan limbah gypsum PT. Petrokimia Gresik 

terhadap mutu dan kuat tekan benda uji. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memeriksa limbah gypsum PT. Petrokimia Gresik untuk dapat digunakan 

sebagai bahan tambah dalam pembuatan bata ringan. 

2. Mengetahui komposisi optimal dengan campuran semen, abu batu (dust), 

limbah gypsum, dan air sehingga menghasilkan bata yang kuat tekan dan mutu 

sesuai dengan standar bata ringan (hebel). 

3. Membahas dan menyimpulkan rangkaian penelitian ini untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

D. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Limbah gypsum yang digunakan berasal dari PT. Petrokimia Gresik Limbah ini 

masih dalam kondisi asli dan murni. 

3. Semen yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu semen Portland tipe 1. 

4. Agregat halus yang digunakan yaitu abu batu (dust) yang berasal dari industri 

pemecah batu di daerah Mojosongo.. 

5. Zat additive yang digunakan adalah Alumunium Pasta sebanyak 0,018 per 1 

bata ringan yang di beli dari CV. Jaya Kimia Surabaya. 
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6. Air dari Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

7. Perencanaan campuran bata beton dengan perbandingan berat semen dan 

agregat halus (abu batu) = 1 : 5, dan dengan faktor air semen (fas) sebesar 0,5. 

8. Penambahan limbah gypsum PT. Petrokimia Gresik direncanakan sebanyak 

5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat semen yang direncanakan. 

9. Dilakukan uji penyerapan air terhadap bata ringan yang memiliki kuat tekan 

yang optimal dari tiap prosentase campuran. 

10. Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan, uji kuat lentur dan uji serap 

air dari bata ringan pada umur 28 hari. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dihasilkan bata ringan yang mempunyai kuat tekan yang sama atau bahkan 

lebih tinggi dari bata biasa dengan menggunakan bahan tambah limbah gypsum 

PT. Petrokimia Gresik. 

2. Mengurangi masalah lingkungan dengan cara memanfaatkan material limbah 

gypsum PT. Petrokimia Gresik. 

 

 


