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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam bidang konstruksi, beton merupakan salah satu material yang paling 

dominan digunakan dan terus mengalami penyesuaian terhadap perkembangan 

teknologi bahan dan struktur. Beton merupakan bahan gabungan yang terdiri dari 

aggregat kasar dan aggregat halus yang dicampur dengan air dan semen sebagai 

pengikat dan pengisi antara aggregat kasar dan halus, kadang-kadang 

ditambahkan aditive atau admixture bila diperlukan (Subakti,1995).  

 Beton memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan dalam pengerjaan, 

kuat tekan yang tinggi, dan memiliki  nilai ekonomis dalam pembuatan serta 

perawatannya. Pembuatan beton secara terus menerus membutuhkan material 

yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah sumber daya 

alam yang tersedia untuk keperluan pembuatan beton. Sehingga pencarian bahan 

alternatif untuk menggantikan bahan-bahan pembuatan beton terus dilakukan. 

Penggunaan limbah padat sebagai bahan tambah agregat pada beton 

beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat sebagai solusi yang cukup 

menjanjikan untuk mangurangi limbah padat yang bersifat anorganik. Limbah 

anorganik merupakan limbah yang tidak dapat terurai oleh alam sehingga 

menyebabkan polusi lingkungan. Salah satu limbah anorganik adalah limbah ban 

karet sisa pemakaian dari kendaraan. Limbah ban merupakan salah satu 

penyumbang sampah terbesar. Salah satu sifat positif yang didapat dari limbah 

ban yaitu sifatnya yang tahan terhadap air, memiliki sifat fleksibilitas dan lentur 

yang baik serta dapat meredam getaran. 

Selain limbah ban karet yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambah 

pada campuran beton yaitu limbah dari pabrik gula (tetes tebu). Tetes tebu 

(molasses) adalah sisa kristalisasi gula yang berulang-ulang sehingga tidak 

memungkinkan lagi untuk diproses menjadi gula. Molasses digolongkan pada 

bahan tambah retarder, hal ini disebabkan karena prosentase penambahan tetes 

tebu pada batas ambang normal dapat berfungsi untuk memperlambat pengerasan 
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beton, menghambat kenaikan temperatur, serta membuat semen memiliki waktu 

yang lebih banyak untuk proses berhidrasi sehingga beton lebih padat dan kapiler 

air yang terdapat dalam beton menjadi sedikit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memandang potensi 

pemanfaatan limbah ban karet dan limbah tetes tebu sebagai inovasi bahan tambah 

alternatif pada beton. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian kuat tekan dan 

kuat tarik pada beton. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian  ini yaitu: 

1) Berapa kuat tekan beton normal dan beton dengan bahan tambah crumb 

rubber dan tetes tebu ? 

2) Berapa kuat tarik beton normal dan beton dengan bahan tambah crumb rubber 

dan tetes tebu ? 

3) Bagaimana perbandingan kuat tekan dan kuat tarik beton yang menggunakan 

bahan tambah crumb rubber dan tetes tebu dengan beton normal ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui kuat tekan beton normal dan beton dengan bahan tambah 

crumb rubber dan tetes tebu. 

2) Untuk mengetahui kuat tarik beton normal dan beton dengan bahan tambah 

crumb rubber dan tetes tebu. 

3) Untuk mengetahui perbandingan kuat tekan dan kuat tarik beton yang 

menggunakan crumb rubber dan tetes tebu dengan beton normal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai sumber pengetauan dan informasi mengenai kuat tekan dan kuat tarik 

beton dengan menggunakan crumb rubber dan tetes tebu sebagai bahan 
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tambah beton serta dapat memanfaatkan crumb rubber dan tetes tebu sebagai 

bahan alternatif penyusun campuran beton. 

2) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

  Adapun batas masalah yang dibatasi dalam suatu penelitian ini adalah: 

1) Variasi penambahan kadar tetes tebu yang digunakan adalah 0% dan 0,2% 

dari berat semen. Variasi crumb rubber yang digunakan 0%, 10%, 20%, dan 

30% dari volume agregat halus. 

2) Umur beton dalam pengujian yaitu: 

a) Pengujian kuat tekan pada beton berumur 28 hari. 

b) Pengujian kuat tarik belah pada beton diuji pada umur 28 hari. 

3) Mutu beton yang direncanakan dengan nilai FAS (Factor Air Semen) 0,4.  

4) Benda uji masing-masing 3 buah, bentuk benda uji silinder dengan diameter 

15 cm dan tinggi 30 cm. 

5) Semen yang digunakan adalah semen merek Holcim PCC. 

6) Pengujian dilakukan di Laboratorium PT. Pancadarma Puspawira, Surakarta. 

7) Agregat halus berupa pasir, berasal dari Merapi, Sleman. 

8) Agregat kasar berupa batu pecah, berasal dari PT. Pancadarma Puspawira, 

Surakarta. 

9) Bahan tambah yang berupa limbah tetes tebu yang merupakan limbah cair 

pabrik gula. Tetes tebu berasal dari Pabrik gula Sondokoro, Karanganyar. 

10) Crumb rubber berupa limbah ban karet luar yang digunakan berbentuk serbuk 

yang lolos saringan No.4 dan tertahan pada saringan No.100 

11) Perancangan campuran beton menggunakan metode SNI 03-2834-2000. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh variasi penambahan bahan tambah berbasis 

tetes tebu dan crumb rubber telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut 

merupakan penelitian sebelumnya yang ada kemiripan dengan penelitiam ini, 

yaitu:  
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1) Muhaimin, A (2015), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

kuat tarik belah beton normal dengan beton crumb rubber sebagai subtitusi 

pasir dengan variasi volume (10%, 20%, 30%). Penelitian ini bersifat 

eksperimental dengan membuat rancang campuran beton dengan target kuat 

tekan 20 MPa. Pada uji tekan hasil yang diperoleh pada beton dengan variasi 

volume crumb rubber 0%, 10%, 20%, 30% pada kuat tekan rata-rata 28 hari 

berturut-turut 30,1 MPa; 21,5 MPa; 23,1 MPa 14,4 MPa. Kuat tarik belah 

juga menurun seiring dengan peningkatan kandungan crumb rubber. 

2) Putra, L (2015), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan lentur 

yang terjadi pada beton dengan bahan tambah limbah ban dengan beton 

normal. Pada penelitian digunakan crumb rubber dan tire chips sebagai 

limbah ban dengan variasi subtitusi crumb rubber pada pasir dan tire chips 

pada kerikil yaitu 0%, 10%, 20%, dan 30%. Hasil penelitian pada umur 28 

hari kuat lentur beton menunjukkan substitusi crumb rubber dan tire chips 

pada variasi 10% lebih tinggi dibandingkan dengan beton normal.  

3) Santoso, A (2012) penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui berapa 

besarnya kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan berbagai variasi 

penambahan limbah tetes tebu. Hasil penelitian menunjukkan besarnya kuat 

tekan beton rerata pada penambahan variasi tetes tebu sebesar 0%, 20% dan 

80% berturut-turut sebesar 20.43 MPa, 28.59 MPa, dan 20.43 MPa. Dan 

besarnya kuat tarik belah beton rerata pada variasi 0%, 20% dan 80% 

berturut-turut sebesar 2.43 MPa, 2.74 MPa dan 2.48 MPa. 

4) Hartanto, T (2016), penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tetes tebu asli dengan variasi 0%, 0,15%, 0,20%, 0,25%, 0,30%, 

0,35% dan tetes tebu yang konsentrasinya dirubah Tetes tebu : Air (1 : 0,5) 

dengan prosentase 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60% dari penggunaan 

semen. Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan terjadinya peningkatan kuat 

tekan maksimal pada umur 7 & 28 hari dengan takaran 0,20% tetes tebu dari 

berat semen yaitu 22,07 MPa & 28,11 MPa, dan kuat tekan terendah terjadi 

pada variasi tetes tebu dengan takaran 0,60% yaitu 16,13 MPa & 21,50 Mpa. 

 


