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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan batuan buatan yang tersusun dari berbagai bahan  campuran 

tertentu yaitu dari air, semen, dan agregat ( batu pecah, kerikil, pasir). Beton 

material yang sudah tidak asing lagi dalam bidang Teknik Sipil, karena hampir 

setiap bangunan menggunakan beton sebagai struktur utama maupun pelengkap 

baik itu jembatan, bangunan air, maupun gedung. Karena beton merupakan material 

komposit, maka kualitas beton tergantung dari masing-masing material 

pembentuknya. (Tjokrodimuljo. K,1996). Selama ini telah di ketahui beton 

mempunyai banyak keunggulan, yaitu komposisi material pembentuk beton dapat 

diperoleh dengan relatif mudah baik secara alami maupun dengan cara alternatif 

bahan lain. Sehingga biaya pembuatannya relatif rendah, mudah dalam pengerjaan, 

mudah dibentuk sesuai keinginan, serta tahan terhadap cuaca. 

Semen tidak bisa menjadi pasta tanpa air. air harus selalu ada di dalam beton 

cair, tidak saja untuk hidrasi semen, tetapi juga utuk mengubahnya menjadi suatu 

pasta sehingga betonya lecak (workable). (Nugraha,P,Antoni,2007)  

Bahan pengganti yang berasal dari limbah industri batik digunakan sebagai 

pengganti air untuk teknologi beton ramah lingkungan akan dikaji pengaruhnya 

pada penelitian ini, adapun bahan pengganti yang digunakan adalah limbah industri 

batik yaitu (air celupan batik). air celupan batik merupakan limbah pabrik batik 

hasil finishing batik yang digunakan untuk menghilangkan lilin/malam yang masih 

menempel pada batik atau sering disebut dengan proses pelorodan, hasil dari 

pelorodan biasanya hanya dibuang dan dialirkan ke sungai disekitarnya. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan studi ekperimental untuk 

memanfaatkan limbah batik sebagai bahan alternatif bahan campuran beton. 

Penelitian ini merupakan penelitian dimana bahan pengganti berupa limbah 

air industri batik akan ditambahkan dan digunakan sebagai perawatan pada beton 

dengan variasi faktor air semen yang telah ditetapkan . Selanjutnya beton normal 

akan dibandingkan dengan beton yang diberi bahan campuran limbah batik dan 
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beton yang dirawat dengan limbah air batik, ditinjau dari kuat tekan dan kuat 

tariknya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 

1) Berapa nilai kuat tekan dan kuat tarik belah silinder beton jika menggunakan 

air limbah bekas celupan batik dan perawatan air limbah bekas celupan batik. 

2) Bagaimanakah perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah antara beton 

normal dan beton yang menggunkan air limbah bekas celupa batik. 

3) Bagaimanakah perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah antara beton 

normal dan beton normal yang di rawat dengan menggunakan air limbah bekas 

celupan batik. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton jika menggunakan air 

limbah bekas celupan batik dan perawatan air limbah bekas celupan batik. 

2) Mengetahui perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah antara beton 

normal dan beton yang menggunakan  air limbah bekas celupan batik. 

3) Mengetahui perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton antara 

beton normal dan beton normal yang dirawat dengan menggunakan air limbah 

bekas celupan batik. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menambah wawasan tentang pengaruh penggunaan air limbah batik pada 

pembuatan beton ditinjau dari kuat tekan dan tariknya. 

2) Menambah pengetahuan tentang perbedaan beton normal dengan beton yang 

menggunakan air limbah bekas celupa batik. 

3) Menambah pengetahuan tentang perbedaan beton normal dengan beton yang 

dirawat menggunakan air limbah bekas celupan batik. 
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E. Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak 

meluas maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Metode perancangan campuran adukan beton menggunakan ACI (American 

Concrete Institute). 

3) Tinjauan analisis yang dilakukan adalah kuat tekan dan kuat tarik beton. 

4) Kuat tekan beton rencana (f ’cr) 20 MPa. 

5) Ketentuan bahan material pada penilitian ini antara lain : 

a) Semen yang digunakan adalah semen merk Gresik . 

b) Agregat kasar berupa batu pecah berasal dari Klaten Kaliworo. 

c) Agregat halus berupa pasir berasal dari Klaten Kaliworo. 

d) Air limbah yang digunakan berasal dari Industri Batik Putra Laweyan. 

6)  Benda uji berupa silinder beton dengan dimensi  (T : 30 cm dan D : 15cm).. 

7)  Mutu beton yang direncanakan menggunakan Nilai FAS (0.4 dan 0,5) 

8) Pengujian kuat tekan dan kuat tarik dilakukan pada umur 28 hari untuk  semua 

variasi. 

9) Jumlah benda uji : 

a. Masing-masing variasi terdiri dari 6 sample  

b. Jumlah total benda uji silinder beton adalah 36 buah. 

F. Keaslian Penelitian 

Dari sepengetahuan penulis di wilayah Surakarta khususnya Universitas 

Muhammadiyah Surakarta belum pernah ada yang melakukan penelitian sejenis 

yang berjudul pengaruh pemakaian air limbah bekas celupan batik pada pembuatan 

beton, pada kesempatan ini dilakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan 

limbah batik pada pembuatan beton dan untuk perawatan beton yang ditinjau dari 

kuat tarik dan kuat tekanya. Diharapkan pada penelitian ini diketahui bagaimana 

pengaruh penggunaan air limbah batik  yang digunakan dalam pencampuran 

pembuatan beton dan di gunakan dalam perawatan beton. 


