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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pada konstruksi berdampak pada kebutuhan beton yang 

selalu meningkat seiring berjalan waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa beton 

merupakan material bangunan yang telah dikenal dan diterapkan oleh masyarakat 

luas sekitarnya karena memiliki karakteristik – karakteristik yang cocok pada 

pembangunan seperti kuat tekan yang tinggi, ketahanan terhadap cuaca, 

pengerjaan dan perawatan yang relatif mudah.  

Pada dasarnya beton terdiri dari campuran agregat halus, agregat kasar, 

semen dan air. Kualitas beton yang baik sangat dipengaruhi oleh bahan - bahan 

penyusunnya. Oleh karena itu, setiap bahan – bahan penyusunnya perlu ada 

peninjauan khusus agar dapat terciptanya beton dengan kualitas dan karakteristik 

yang baik.  

Peningkatan permintaan agregat yang sangat tinggi menyebabkan sumber 

daya alam yang terbatas mengalami penurunan untuk campuran struktur beton. 

Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini dapat memanfaatkan limbah – 

limbah di sekitar lingkungan kita untuk dijadikan sebagai pengganti atau bahan 

tambahan agregat salah satunya ialah memanfaatkan cangkang kemiri dalam 

campuran beton. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertanian yang 

sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat melakukan inovasi baru ialah dengan 
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memanfaatkan limbah – limbah cangkang kemiri yang dianggap tidak ada 

manfaatnya. Selama ini pemanfaatan cangkang kemiri hanya di hal – hal yang 

bersifat tradisional seperti pengganti obat nyamuk bakar dan kayu bakar 

(Triwulan, 2007). Cangkang kemiri memiliki tekstur yang keras sehinga dapat 

dijadikan sebagai bahan pengganti agregat kasar dalam campuran beton. Sehingga 

dengan ini juga dapat mendorong peneliti memanfaatan limbah dengan ramah 

lingkungan untuk dijadikan sebagai pengganti agregat pada beton. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh campuran cangkang kemiri terhadap 

karakteristik kuat tekan beton? 

2.  Berapakah kadar yang optimal penambahan bahan tambah cangkang 

kemiri terhadap beton K-250? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis trial mix beton 

dengan sampel uji kubus 15x15x15cm. 

2. Mutu perencanan beton ialah K-250 dengan menggunakan bahan 

tambah berupa cangkang kemiri. 
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3. Pengujian kuat tekan pada umur beton 7, 14, 21 dan 28 hari. 

4. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tambah berupa 

cangkang kemiri dengan kadar presentase 0% (beton normal, sebagai 

kontrol), 10%, 15%, 20% dan 25%. 

5. Salah satu komponen beton ialah agregat kasar yang digunakan sudah 

diuji di laboratorium. sehingga tidak dilakukan pengujian. 

6. Salah satu komponen beton ialah agregat halus yang digunakan sudah 

diuji di laboratorium. sehingga tidak dilakukan pengujian. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh komposisi cangkang kemiri terhadap 

karakteristik beton normal. 

2. Mendapatkan kadar yang optimal penambahan cangkang kemiri 

dalam mutu beton yang direncanakan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat bahwa cangkang 

kemiri bisa dimanfaatkan dalam pencampuran beton. 

2. Dapat memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya dalam 

penggunaan cangkang kemiri dalam campuran beton. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika pembahasan agar lebih 

jelas dan mudah dimengerti. Secara umum ruang lingkup kajian terdiri dari: 

1. BAB I :  PENDAHULUAN 

Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan beserta sistematika pembahasan dalam 

penelitian. 

2. BABIII : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan data umum secara singkat seperti pengertian umum 

beton, sifat beton, kepadatan beton, karakteristik beton, slump beton, 

dan bahan tambah pada beton. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode dan pengerjaan dalam pengujian di 

laboratorium. 

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Menguaikan, menganalisis, serta membahas hasil pengujian 

laboratoirum. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis dalam hasil pengujian di 

laboratorium.  
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