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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan gedung–gedung bertingkat maupun tidak umumnya

menggunakan beton bertulang, tetapi pada dinding bangunan kebanyakan

menggunakan bata merah sebagai bagian dari suatu bangunan. Untuk itu

penggunaan bata merah banyak digunakan pada teknik sipil untuk pekerjaan

dinding perumahan. Oleh karena itu, bata merah mudah didapat dan harga yang

murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pasangan bata merah biasanya digunakan untuk adukan sebagai perekat

sehingga membentuk konstruksi bangunan tertentu. Pada bagian ini pasangan bata

merah pada umumnya digunakan pada struktur bawah tanah, diantaranya sebagai

tandon air bawah muka tanah, bak pengolahan air limbah, ruangan bawah tanah

( rumah tinggal ).

Pengetahuan tentang kekuatan bata merah di Indonesia secara detail belum

lengkap dan tidak ada yang secara rinci memunculkan suatu besaran kuat tekan

pasangan bata merah dengan ketebalan tertentu yang digunakan untuk

pengelolaan limbah air pantai, air limbah detergen sehingga langsung berdampak

pada pasangan bata merah sebagai penelitian tentang itu. Dengan penelitian ini

diharapkan dapat menjadikan suatu bahan acuan pada perhitungan yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan

masalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh air pantai, limbah detergen terhadap serapan air dan

kandungan garam pada bata merah dari kudus, pati dan klaten?

2) Seberapa besar pengaruh air pantai, limbah dertergen terhadap kuat tekan dan

kuat lentur pasangan bata merah dari kudus, pati dan klaten?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui besar pengaruh air pantai dan limbah detergen terhadap

serapan air dan kandungan garam pada bata merah dari Pati, Kudus, Klaten.

b) Diketahuinya kuat tekan dan kuat lentur dari pengaruh perendaman air pantai,

limbah detergen terhadap pasangan bata merah dari kudus, pati dan klaten.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Mengetahui dampak air pantai, limbah detergen terhadap kuat tekan dan kuat

lentur pasangan bata merah.

b) Perlunya pemilihan bahan bangunan atau material terutama bata merah yang

tahan terhadap limbah.

c) Bagi para peneliti dan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

referensi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah sehingga penelitian

lebih jelas batasannya. Adapun yang terjadi batasan masalah sebagai berikut :

1) Semen yang digunakan adalah Semen Gresik, semen ini tidak dilakukan

pengujian sifat fisik karena diambil dari standar pabrik.

2) Pasir berasal dari klaten

3) Air bersih dari Laboratorium Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

4) Air yang digunakan untuk perendaman yaitu air pantai yang berasal dari

kawasan jepara, limbah detergen dari rumah tangga.

5) Bata merah berasal dari Pati kecamatan Dukuh Seti, Kudus kecamatan

Mejobo, dan Klaten kecamatan Ceper. Dimensi bata merah kudus 236 x
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115,6 x 41,2 mm, Klaten 224,2 x 115,6 x 36,4 mm dan Pati 223 x 115,4 x

37,6 mm (p x l x t).

6) Tinjauan analisis : kuat tekan dan kuat lentur

7) Benda uji berupa pasangan bata merah setengah batu ukuran 115 mm x 800

mm x 500 mm tanpa diselimuti mortar.

8) Jumlah benda uji : 18 pasangan bata merah

9) Lama perendaman 14 hari

10) Perbandingan mortar 1:3 ( semen : pasir )

11) Pengujian pasangan bata merah terhadap perendaman air pantai dan air

limbah detergen.

E. Keaslian Penelitian

(Sunarto: 2004) yaitu Pengaruh Variasi Ketebalan Pasangan Bata Merah ½

( setengah ) Batu Terhadap Besar Kuat Tekan dan Kuat Lentur.

(Sriyono: 2004) yaitu Pengaruh Variasi Ketebalan Pasangan Bata Merah 1

(satu) Batu Terhadap Besar Kuat Tekan dan Kuat Lentur.

(Agung Ade Irawan: 2007) yaitu Pengaruh Air Sungai Kotor, Limbah

Tahu/Tempe, Limbah Tinja Terhadap Kuat Tekan Pasangan Bata Merah,  dengan

bentuk benda uji dan posisi pasangan bata merah yang sama pada penelitian ini.

Perbedaan penelitian sekarang dengan tiga peneliti adalah pada perendaman

benda uji. Pada peneliti ini menggunakan air pantai, limbah detergen dan bata

merah yang berasal dari tiga tempat yang berbeda yaitu Pati, Kudus, Klaten.


