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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

. 

Dalam dunia konstruksi, beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang 

paling banyak dijumpai dalam kehidupan. Berbagai bangunan didirikan dengan 

menggunakan beton sebagai bahan utama, baik bangunan gedung, bangunan air, 

bangunan sarana transportasi, dan bangunan-bangunan lain. Banyak alasan mengapa 

beton menjadi pilihan utama sebagai bahan konstruksi bila dibandingkan dengan 

material baja dan material kayu, diantaranya, bahan penyusun mudah diperoleh, 

harga relatif murah, tahan lama, tahan terhadap api, mudah dibentuk sesuai dengan 

keinginan sehingga menghasilkan nilai seni yang tinggi, dan memiliki kuat tekan 

yang tinggi. 

Untuk bangunan beton di daerah agresif seperti bangunan di daerah sekitar laut, 

tempat pengolahan limbah yang mengandung asam dan basa tinggi dan bangunan 

sepanjang aliran sungai yang dilalui limbah berbahaya, pembuatan beton perlu 

perhatian khusus. Hal ini dikarenakan beton akan cepat rusak dan kuat tekannya akan 

cenderung turun apabila terkena limbah berbahaya secara terus menerus. Kerusakan 

ini disebabkan karena Zat Kimia yang tekandung dalam limbah seperti, garam, 

mangaan, seng, tembaga dan timah hitam yang jumlahnya relatif besar akan merusak 

bahan penyusun beton. Zat kimia juga dapat menyebabkan terjadinya korosi pada 

tulangan beton, dengan adanya korosi pada tulangan beton akan menyebabkan 

terkelupasnya bahan penyusun beton yang secara otomatis akan menurunkan tingkat 

kekuatan beton. Untuk mengantisipasi permasalahan ini diperlukan bahan tambah 

pada campuran beton yang dapat meningkatkan kualitas dan kekuatan beton. Dalam 

hal ini akan dicoba digunakan kapur dan tanah tulakan sebagai bahan tambah pada 

campuran beton. 

Tanah Tulakan adalah sejenis tanah yang berasal dari kecamatan Tulak’an, 

kabupaten Pacitan. Tanah ini mempunyai warna keabu-abuan mirip dengan warna 

semen. Dari penelitian Agus Supriyatno yang berjudul “ PEMANFAATAN FILLER 



TANAH LIAT PADA HRS-B DITINJAU DARI KARAKTERISTIK MARSHALL 

DAN DURABILITAS (Studi Kasus Tanah Liat di Pacitan) “, menyatakan bahwa 

penambahan tanah Tulakan sebagai filler pada HRS-B memberikan durabilitas yang 

baik. Tanah tulakan sebagai filler dari penelitiannya membuktikan bahwa tanah 

tulakan ini semakin keras ketika terkena air, ini membuktikan bahwa tanah tersebut 

mempunyai nilai porositas yang rendah. Tanah tulakan ini sudah banyak digunakan 

oleh warga di sekitar Desa Bungur Kecamatan Tulakan Pacitan untuk menjadi 

menjadi bahan pengganti semen dan terbukti kuat diaplikasikan untuk bahan  

bangunan. 

Berdasarkan Analisa kimia di BALAI PENYELIDIKAN DAN 

PENGEMBANGAN KEGUNUNGAPIAN (BPPK) YOGYAKARTA, Tanah 

tulakan ini memiliki kandungan unsur penyusun Pozzolan yang tinggi. Dari hasil 

analisis kimia yang telah dilakukan, tanah tulakan mempunyai kandungan unsur SiO2 

: 53,36% ; Al2O3 : 14,68% ; Fe2O3 : 7,66% ; CaO : 4,87% ; MgO : 1,10% ; Na2O : 

2,15% ; K2O : 2,69% ; MnO : 0,07% ; TiO2 : 1,08% ; P2O5 : 0,27% ; H2O : 4,20%.,  

sehingga menurut Kardiyono Tjokrodimuljo, dapat disimpulkan bahwa tanah ini 

mengandung pozzolan. 

 

B. Identifikasi masalah 

Air limbah dapat menyebabkan kerusakan pada beton, hal ini dikarenakan 
beton tidak tahan terhadap kandungan air limbah yang agresif yang bisanya memiliki 
kandungan asam dan basa sangat tinggi. Untuk menyikapi kerusakan beton yang 
disebabkan reaksi air limbah yang agresif, maka dalam penelitian ini dicoba 
digunakan bahan pengganti semen berupa tanah Tulakan. Dengan  pemakaian tanah 
Tulakan sebagai bahan pengganti semen diharapkan nantinya didapatkan beton yang 
lebih tahan terhadap pengaruh air limbah yang agresif. 

 
 
 
 
 



C. Rumusan Masalah 
Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1). Berapa kuat tekan beton dengan campuran kapur dan tanah tulakan yang 

direndam air limbah ? 

2). Bagaimana perbedaan kuat tekan, antara beton yang direndam air bersih dan 

beton yang direndam air limbah dengan bahan pengganti semen sama yaitu 

berupa tanah Tulakan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakanya  penelitian ini adalah:   

1). Untuk mengetahui kuat tekan beton silinder dengan campuran kapur + tanah 

Tulakan yang direndam air limbah. 

2). Untuk mengetahui Perbedaan kuat tekan beton dengan jenis rendaman yang 

berbeda yaitu antara rendaman air bersih dan rendaman air limbah 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakanya penelitian ini antara lain : 

1). Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pandangan          

dan bukti nyata kepada masyarakat tentang penggunaan Tanah Tulakan sebagai 

bahan pengganti sebagian semen pada beton 

2). Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui pengaruh air limbah terhadap 

kekuatan beton. 

 

F. Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan pembahasan, pada penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut :  

1). Bahan Pengganti sebagian semen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Tanah 

Tulakan + Kapur dengan kadar pencampuran ( 10% Kapur + Tanah 0 % ; 5 % ; 

10 % 15 % ; 20 % ) dari jumlah semen yang digunakan.  

2). Dalam penelitian ini benda uji yang diteliti dan diuji kekuatannya melalui 

pengujian kuat tekan silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 



3). Semen yang dipakai adalah semen portland jenis I merk Holcim. 

4). Agregat halus yang dipakai adalah pasir alam yang berasal dari kaliworo, Klaten. 

5). Agregat kasar yang dipakai adalah kerikil dari Clereng, Kulon Progo,Yogyakarta. 

6). Air yang dipakai diambil di laboratorium Bahan Bangunan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

7). Air limbah yang digunakan berasal dari pabrik Textil DAMATEX SALATIGA 

8). Rencana campuran adukan beton menggunakan metode American Concrete 

Institute ( ACI ).  dengan faktor air semen (fas) rencana  dibuat sama yaitu 0,5 

9). Nilai slump rencana adalah 5 cm sampai 12,5 cm, sesuai dengan rencana 

pemakaian beton yaitu untuk dinding, plat pondasi dan pondasi telapak bertulang. 

10) Setiap variasi dibuat 3 buah benda uji sehingga jumlah benda uji adalah 15 buah. 

11) Pelaksanaan pengujian kuat tekan dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada saat beton berumur 28 hari. 
 

 

 
 
 


