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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat seiring dengan 

perkembangan zaman. Teknologi dibidang kontruksi bangunan juga mengalami 

perkembangan pesat, termasuk teknologi beton yang hampir disetiap aspek 

pembangunan selalu terkait dengan beton. Beton merupakan salah satu faktor 

utama dalam bidang kontruksi mengingat fungsinya adalah sebagai salah satu 

pembentuk struktur pada konstruksi bangunan. (Tjokrodimuljo, 1996). 

Peningkatan kualitas campuran beton akan menghasilkan beton yang lebih 

berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas campuran beton yaitu 

dengan menggunakan terak tanur tinggi dari hasil pembakaran bata merah sebagai 

bahan tambah, dan kapur tohor sebagai pengganti sebagian semen diharapkan 

dapat menjadi perekat yang baik pada beton dan bisa menjadi salah satu alternatif 

yang cukup baik serta pemberian kapur tohor sebagai pengganti sebagian semen 

dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pemakaian semen 

Pada penelitian ini dicoba untuk mengetahui kapasitas kuat tekan, kuat 

tarik belah dan kuat lentur beton dengan bahan tambah terak tanur tinggi dari hasil 

pembakaran bata merah yang dihaluskan dan kapur tohor sebagai pengganti 

sebagain semen, dengan Faktor Air Semen (FAS) 0,5. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Bagaimana pengaruh penambahan terak tanur tinggi dari hasil pembakaran 

bata merah baik dengan menggunakan perekat semen atau semen dan kapur 

tohor terhadap kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur beton. 

2). Berapa persentase maksimal penambahan terak tanur tinggi dari hasil 

pembakaran bata merah agar didapatkan kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat 

lentur maksimal pada beton. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengetahui perbedaan kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur 

beton yang dihasilkan dari penambahan terak tanur tinggi dari hasil 

pembakaran bata merah dengan perekat semen atau semen dan kapur tohor. 

2). Membahas dan menyimpulkan rangkaian penelitian ini untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1). Mengembangkan pengetahuan tentang teknologi beton terutama pemanfaatan 

terak tanur tinggi dari hasil pembakaran bata merah sebagai bahan tambah 

dan kapur tohor sebagai pengganti sebagian semen. 

2). Dapat digunakan sebagai produk-produk bangunan yang bermanfaat dan 

bernilai ekonomis, dikarenakan cara pembuatan dan mendapatkan bahan 

utamanya sangat mudah. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Semen yang digunakan adalah semen Portland, jenis I merk Gresik. 

2). Agregat kasar (split) dan agregat halus (pasir), berasal dari kali Woro 

Klaten. 

3). Terak tanur tinggi dari hasil pembakaran bata merah didapat dari Desa 

Bogor Cawas, Klaten, yang dihaluskan lolos saringan no. 100. 

4). Kapur tohor berasal daerah Pandan Simping, Klaten. 

5). Faktor Air Semen (FAS) yang digunakan 0,5. 

6). Mix design menggunakan metode Road Note No 4. 

7). Persentase variasi penambahan serbuk terak tanur tinggi dari hasil 

pembakaran bata merah adalah 0%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% dari berat 

semen. 

8). Persentase kapur tohor adalah 0% dan 25% dari berat semen. 
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9). Jumlah keseluruhan benda uji 36 buah, 24 buah berupa silinder dengan 

diameter 15 cm, tinggi 30 cm dan 12 buah berupa balok dengan panjang 60 

cm, lebar 10 cm dan tinggi 20 cm. 

10). Benda uji kuat tekan beton berupa silinder dengan diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm dengan jumlah 12 benda uji silinder beton, 6 buah silinder 

beton menggunakan perekat semen dan 6 buah silinder beton menggunakan 

perekat semen dan kapur tohor, dan masing-masing diberi penambahan 

serbuk terak tanur tinggi dari hasil pembakaran bata merah. 

11). Benda uji kuat tarik belah beton berupa silinder dengan diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm dengan jumlah 12 benda uji silinder beton, 6 buah silinder 

beton menggunakan perekat semen dan 6 buah silinder beton menggunakan 

perekat semen dan kapur tohor, dan masing-masing diberi penambahan 

serbuk terak tanur tinggi dari hasil pembakaran bata merah. 

12). Benda uji kuat lentur beton berupa balok dengan panjang 60 cm, lebar 10 

cm dan tinggi 20 cm dengan jumlah 12 benda uji balok, 6 buah balok 

menggunakan perekat semen dan 6 buah balok menggunakan perekat semen 

dan kapur tohor, dan masing-masing diberi penambahan serbuk terak tanur 

tinggi dari hasil pembakaran bata merah. 

13). Beton tidak bertulang, dan pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat 

tekan beton, kuat tarik belah beton dan kuat lentur beton setelah umur 28 

hari. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Johanes da Cruz (2012). 

Universitas Komputer Indonesia, Bandung dengan judul “Analisis Kuat Tekan 

Beton K175 dengan Campuran Serbuk Kapur dan Serbuk Batu Bata Untuk 

Penghematan Penggunaan Semen Sebagai Bahan Pengikat Dasar”. Dari penelitian 

tersebut didapat nilai kuat tekan dari trial mix beton normal dengan menggunakan 

tipe semen  PCC pada umur 28 hari dicapai sebesar 234,5 kg/cm
2
, dan beton 

dengan campuran tambahan kapur dan bata merah sebesar 20% juga dapat 
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digunakan sebagai bahan bangunan struktural karena nilai kuat tekan dari beton 

tersebut masi berada di atas kuat tekan beton normal. 

Berdasarkan penelitian tersebut untuk selanjutnya maka kami menindak 

lanjuti penelitian baru dengan judul “Pemanfaatan Terak Tanur Tinggi dari Hasil 

Pembakaran Bata Merah Desa Bogor Cawas Klaten Sebagai Bahan Tambah dan 

Kapur Tohor Sebagai Pengganti Semen Untuk Campuran Beton”. 

 


