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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan bahan bangunan seperti kerikil, pasir, serta semen akan 

meningkat pula. Bangunan gedung terdiri dari atap, dinding, dan lantai.Dinding 

yang biasa digunakan dalam pembuatan yaitu bata beton, bata celcon (hebel) dan 

batu bata. 

Batako konvensional termasuk bahan penyusun dinding yang bersifat non-

struktural. Meskipun sifatnya hanya bagian non-struktural dari bangunan bukan 

berarti batako tidak memiliki standar kekuatan dan toleransi yang harus dipenuhi, 

karena dalam penggunaannya batako dengan mutu tertentu dapat dipakai dalam 

kontruksi yang memikul beban. Terdapat batasan-batasan tertentu sebagai 

persyaratan pada batako agar dalam penggunaannya batako memiliki ketahanan 

dari berbagai macam pengaruh baik pengaruh secara langsung ataupun tidak 

langsung seperti ketentuan didalam Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0349-

1989). 

Batako merupakan bahan bangunan yang berupa cetak yang terbuat dari 

pasir, semen portland dan air yang ukurannya lebih besar dari batu bata. Batako 

terdiri dari dua jenis yaitu batako berlubang dan batako tidak berlubang. Seiring 

perkembangan teknologi banyak ditemukan alternatif dan inovasi dalam 

pembuatan batako untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Salah satu inovasi dan 

alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan penambahan bahan dalam 

pembuatan batako tersebut. 

Penelitian ini akan menggunakan jenis batako pejal dengan bahan tambah 

pecahan genteng sebagai alternatif dan inovasi dalam pembuatan batako. 

Penggunaan bahan tambah limbah pecahan genteng yang kurang bermanfaat 

menjadi bermanfaat dengan adanya penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah meliputi : 

1) Seberapa besar presentase pecahan genteng yang ditambahkan pada pengujian 

kuat tekan dalam campuran batako agar memiliki kualitas yang baik 

2) Seberapa besar presentase pecahan genteng yang ditambahkan pada pengujian 

kuat tarik dalam campuran batako agar memiliki kualitas yang baik 

3) Seberapa besar presentase pecahan genteng yang ditambahkan pada pengujian 

kuat lentur dalam campuran batako agar memiliki kualitas yang baik 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1) Untuk mengetahui besarnya kuat tekan batako akibat penambahkan pecahan 

genteng pada campuran batako. 

2) Untuk mengetahui besarnya kuat tarik batako akibat penambahkan pecahan 

genteng pada campuran batako. 

3) Untuk mengetahui besarnya kuat lentur batako akibat penambahkan pecahan 

genteng pada campuran batako. 

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang didapat antara lain : 

1) Sebagai sumber pengetahuan dan informasi mengenai kuat tekan dan kuat 

lentur yang ditambah pecahan genteng. 

2) Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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E. Batasan Masalah 

Pada menelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga 

penelitian yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasannya. Adapun 

yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut : 

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

2) Agregat halus (pasir) berasal dari Merapi, Jawa Tengah. 

3) Air yang digunakan dari laboratorium Bahan Bangunan,Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4) Pecahan genteng. 

5) Persentase pecahan genteng : 0%, 5%, 10%, dari total volume pasir yang 

digunakan dan tiap variasi 5 benda uji. 

6) Benda uji berupa batako berukuran 30cm x 15cm x 10cm berjumlah 15 

7) Benda uji berupa kubus 10cm dan tinggi 10cm berjumlah 15 

8) Benda uji tarik berjumlah 15 

9) Jumlah seluruh benda uji adalah 45 benda uji. 

10) Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

11) Faktor air semen (fas)0,35. 

12) Pengujian dilakukan di Laboraturium Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


