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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat tiap tahunnya membuat 

jumlah kebutuhan bahan bangunan semakin meningkat. Pada umumnya 

konsumsi bahan bangunan tidak lepas dari batu bata sebagai salah satu 

pembentuk kontruksi dinding didalam suatu bangunan. Kebutuhan batu bata 

yang semakin meningkat dan faktor penggerusan tanah semakin dalam 

mengakibatkan penggunaan batu bata kurang efisien dalam bahan bangunan. 

Maka dari itu, batako sebagai alternatif pengganti batu bata untuk pembuatan 

dinding diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu dalam 

pelaksanaannya, batako dapat disusun 4 kali lebih cepat dan cukup kuat untuk 

semua penggunaan yang biasanya menggunakan batu bata 

  Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak yang 

terbuat dari pasir, semen Portland dan air yang ukurannya hampir sama 

dengan batu bata. Batako terdiri dari dua jenis yaitu batako berlubang dan 

batako pejal. Seiring perkembangan teknologi banyak ditemukan alternatif 

dan inovasi dalam pembuatan batako untuk meningkatkan mutu dan kwalitas. 

Salah satu inovasi dan alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan 

penambahan bahan dalam pembuatan batako tersebut.  

  Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis batako pejal dengan 

bahan tambah serbuk halus ex cold milling sebagai alternatif dan inovasi 

dalam pembuatan batako. Penggunaan bahan tambah serbuk halus ex cold 

milling dari yang kurang atau tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dengan 

adanya penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan memperhatikan latar belakang yang telah disajikan di atas, 

maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Berapakah besar pengaruh penambahan bahan serbuk halus ex cold 

milling terhadap kuat tekan, kuat lentur, uji absorbsi, kuat tarik belah, , 

uji gravitasi batako, kuat gesek permukaan? 

2. Berapakah besar presentase serbuk halus ex cold milling yang 

ditambahkan pada pengujian kuat tekan, kuat lentur, uji absorbsi, uji 

kuat tarik belah, uji gravitasi dan uji gesek permukaan dalam 

campuran batako agar memiliki kualitas yang baik? 

3. Berapakah hasil perbandingan  kuat tekan, kuat lentur, uji absorbsi 

benda uji batako dengan serbuk halus ex cold milling dengan bata 

ringan merk elephant dan batako TB. Bintang Terang.  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Pada penelitian ini penambahan dari serbuk halus ex cold miling  pada 

campuran batako secara umum bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penambahan serbuk halus ex cold 

milling kuat tekan, kuat lentur, uji absorbsi, kuat tarik belah, , uji gravitasi 

batako, kuat gesek permukaan. 

b. Untuk mengetahui besarnya persentase serbuk halus ex cold milling  yang 

ditambahkan pada pengujian kuat tekan, kuat lentur, uji absorbsi, uji kuat 

tarik belah, uji gravitasi dan uji gesek permukaan dalam campuran batako. 

2. Manfaat Penelitian 

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif 

dalam pembuatan batako dengan menggunakan bahan tambah serbuk halus ex 

cold milling dan memaksimalkan bahan tambah tersebut dari yang kurang atau 

tidak bermanfaat menjadi bermanfaat dengan adanya penelitian ini. 

 

D. Ruang Lingkup 

 Agar tidak terjadi perluasan pembahasan Tugas Akhir ini maka pada 

penelitian ini diberi batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Pasir (agregat halus) yang digunakan berasal dari Kaliworo Klaten kondisi 

jenuh kering muka. 

2. PC (Portland Cement) yang digunakan merk holcim. 

3. Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil UMS. 

4. Fas (faktor air semen) : 0,5. 

5. Perencanaan campuran batako dengan perbandingan berat antara semen 

dan agregat halus 1:6. 

6. Bahan tambah serbuk halus ex cold milling berasal dari Basecamp Bina 

Marga, Delanggu, Klaten. 

7. Jenis benda uji berupa batako dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 10 cm dan 

silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 25 cm. 

8. Bahan tambah serbuk halus ex cold milling lolos saringan dengan no.4. 

9. Presentase pemakaian bahan tambah serbuk halus ex cold milling  adalah 0 

%,10 %, 15 %, 20 %,dan 25 %  dari berat adukan batako tersebut. 

10. Tiap macam persentase batako dari serbuk halus serbuk halus ex cold 

milling dibuat 5 benda uji. 

11. Perbandingan campuaran batako TB. Bintang Terang 3:6 dan benda uji 

batako 1:6 dengan penambahan serbuk halus ex cold milling ditujukan 

agar dapat berfungsi sebagai pengganti semen. 

12. Membandingkan benda uji, bata ringan, batako TB. Bintang Terang 

dengan pengujian kuat tekan, kuat lentur dan uji absorbsi. 

13. Kuat tekan beton hanya membandingkan bata ringan merk elephant dan 

benda uji. 

14. Jumlah benda uji sebanyak 147 benda uji. 

15. Pengujian yang dilakukan : 

a. Uji kuat tekan    

b. Uji kuat Lentur 

c. Uji absorbsi 

d. Uji kuat tarik belah 

e. Uji grafitasi  

f. Uji gesek permukaanm  
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16. Umur pengujian 28 hari. 

 

E. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan 

Bangunan Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

 


