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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri konstruksi ramah lingkungan sangat penting karena kita sebagai 

penghuni bumi yang diberi akal dan pikiran berarti harus senantiasa menjaga dan 

melestarikan sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa 

dalam rangka memajukan industri konstruksi di Indonesia. Hal ini dapat dimulai 

dengan cara menggunakan sisa atau limbah dari pemakaian material konstruksi 

yang telah dimanfaatkan kembali menjadi sebuah produk baru (Cahyadi, 2012). 

Berkembangnya pembangunan maka semakin bertambah pula limbah 

material pembangunan konstruksi dari waktu ke waktu dan pembuangan limbah 

ke alam terbuka tidak dapat dihindarkan. Salah satu limbah material konstruksi 

ialah limbah aluminium. Hal inilah yang mendorong para ahli untuk 

mengembangkan suatu bahan sisa/limbah yang dapat menggantikan kebutuhan 

dari salah satu bahan baku yang baru untuk konstruksi tersebut. Diantaranya yaitu 

seperti pemanfaatan limbah aluminium yang sudah berubah menjadi serbuk 

sebagai agregat halus. 

Penggunaan serbuk aluminium dalam penelitan ini penulis mencoba 

supaya dapat memanfaatkan sebaik mungkin limbah serbuk aluminium dari sisa 

pekerjaan aluminium yang tidak digunakan lagi. Penulis ingin melakukan studi 
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tentang beton dengan tambahan campuran limbah serbuk aluminium sebagai 

tambahan untuk agregat halus supaya dapat menghemat pemakaian pasir alam. 

Penggunaan limbah serbuk aluminium sebagai agregat halus pada beton 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan proporsi campuran 

yang baik supaya didapatkan nilai sifat mekanis yang optimal.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebegai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh campuran serbuk aluminium terhadap beton ? 

2. Bagaimana pengaruh campuran serbuk aluminium terhadap kuat tekan 

beton ?  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir penulis membatasi permasalahan dalam 

pengujian kedalam hal-hal dibawah ini : 

1. Semen yang digunakan pada pengujian sesuai dengan standar SNI 15-

7064-2004 untuk semen portland komposit (PCC), sehingga sifat fisis 

dan mekanis semen dianggap telah sesuai dengan standar, sehingga 

tidak dilakukan pengujian. 

2. Agregat Kasar yang digunakan berasal dari batching plan yang ada di 

Batam dan sudah di uji di laboratorium yang ada di batching plan 

tersebut, sehingga tidak dilakukan pengujian. 
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3. Agregat Halus yang digunakan berasal dari batching plan yang ada di 

Batam dan sudah di uji di laboratorium yang ada di batching plan 

tersebut, sehingga tidak dilakukan pengujian. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan analisis sifat mekanis dari beton normal dengan disain 

campuran untuk beton K-350 yang mengandung serbuk aluminium. 

2. Membandingkan kuat tekan beton normal dengan beton campuran 

serbuk aluminium. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Apabila penelitian ini berhasil, maka beton yang di desain oleh penulis 

dapat digunakan untuk khalayak ramai, dan bisa dikembangkan lebih lanjut 

penelitian yang dilakukan ini. 
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