
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

“Perkembangan pembangunan dalam bidang teknik sipil, dewasa ini 

berlangsung begitu cepat. Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya 

membuat jumlah kebutuhan bangunan rumah, gedung, sekolah, dan prasarana 

lainnya meningkat“ (Keenan,2005).  

 “Beton adalah material komposit, yang terdiri dari semen portland, agregat 

(kerikil, pasir atau batu) dan air” (Tjokrodimuljo, 2007). Yang mana ketika bahan-

bahan campuran tersebut digabungkan atau dicampur bersamaan akan menjadi zat 

baru dengan tekstur seperti pasta yang bisa diolah lalu mengeras seiring waktu. Di 

Indonesia berbagai percobaan dan penelitian untuk mencari alternatif bahan yang 

dapat meningkatkan kekuatan pada beton telah dilakukan, salah satunya dengan 

mensubstitusikan bahan-bahan dari penyusun beton maupun menambahkan bahan 

yang dapat menaikkan kadar daya rekat bahan-bahan pengikat dari campuran 

beton tersebut. 

“Sebagai material penyusun beton, agregat merupakan sumber daya alam 

yang terus mengalami penurunan volume pada saat ini. Hal tersebut mendorong 

adanya inovasi penggantian material agregat dengan bahan alternatif yang 

memiliki karakteristik hampir sama sehingga dapat mengurangi jumlah volume 

yang dibutuhkan dalam pembuatan beton. Selain itu pemakaian material alternatif 

juga dimaksudkan untuk meningkatkan kuat tekan, kuat tarik dan mengurangi 

dampak dari sifat beton yang kurang baik” (Pratama,2018). 
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“Adanya limbah disekitar lingkungan bisa dimanfaatkan sebagai substitusi 

bahan tambahan dalam campuran beton. Seperti yang diketahui, Indonesia 

merupakan sebuah negara yang berkepulauan terbesar dimuka 

bumi”(Rahmadi,2017). Salah satu kepulauan yang berada di Indonesia yaitu 

Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan suatu daerah di Indonesia yang 

memiliki luas 425.214,6679 km2, terdiri dari daratan sebesar 4% dan 96% 

letaknya di kelilingi oleh lautan sehingga wilayah Kepulauan Riau memiliki 

potensi yang cukup potensial dalam hasil kekayaan laut. Maka dari itu, kita 

diharuskan mencari sebuah pembaruan dengan memanfaatkan produk kekayaan 

laut yang pada lingkungan sekitar kita tidak digunakan lagi walaupun berupa 

sebuah limbah. Penggunaan produk-produk limbah laut ini dapat menjadi 

keuntungan besar dalam industri konstruksi. Salah satunya memanfaatkan 

cangkang gonggong mengurangi penyimpanan limbah laut, juga mengurangi 

eksploitasi agregat dan memiliki manfaat dalam menambahkan bahan yang 

berbeda ke desain campuran beton untuk meningkatkan kinerjanya. 

Selama ini mayoritas masyarakat Kepulauan Riau khususnya daerah Bintan 

dan Kota Batam hanya memanfaatkan siput gonggong untuk dikonsumsi 

dagingnya saja, sedangkan untuk kulit terluar gonggong belum dapat digunakan 

secara optimum. Sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan suatu 

permasalahan yaitu sampah cangkang gonggong yang menumpuk. Seperti yang 

diketahui, cangkang gonggong yang mempunyai bentuk dan kualitas bagus 

digunakan sebagai hasil kerajinan tangan oleh masyarakat setempat. Cangkang 

gonggong yang tidak mempunyai bentuk dan kualitas yang kurang bagus dibuang 
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begitu saja, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya 

pencemaran lingkungan yang dapat menggangu kesehatan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan latar belakang dalam deskripsi diatas, maka penulis berniat 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Penggunaan Cangkang 

Gonggong Sebagai Bahan Penambah Agregat Halus Pada Campuran Beton” 

dengan variasi cangkang gonggong sebesar 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Penentuan 

variasi cangkang gonggong dimulai dari 2,5% hingga 10%  mengacu pada standar 

maksimum lumpur pada adukan beton sebesar 5% dan memvariasikan kadar 

campuran cangkang gonggong pada uji campuran beton sehingga dapat 

mengetahui kadar optimum cangkang gongong pada campuran beton. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan-rumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai acuan 

penyelesaian penelitian tugas akhir ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan serbuk cangkang gonggong sebagai 

bahan penambah pasir/agregat halus dengan persentase tertentu terhadap 

kuat tekan beton? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan cangkang gonggong sebagai bahan 

penambah agregat halus pada campuran beton? 

3. Bagaimana pengaruh besar persentase kuat tekan beton yang dihasilkan 

dengan penambahan cangkang gonggong sebagai penambah agregat halus 

terhadap beton normal ?  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1.3 Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Masalah 

Dalam penelitian tugas akhir penulis yang bertema penggunaan cangkang 

gonggong sebagai bahan penambah agregat halus pada beton memiliki beberapa 

batasan-batasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian tugas akhir ini hanya memerhatikan atau meneliti terhadap kuat 

tekan beton dengan penambahan cangkang gonggong pada beton. 

2. Campuran cangkang gongong pada setiap sampel atau benda uji memiliki 

kadar campuran dengan persentase agregat halus, yaitu 0% (standar/beton 

normal), 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dengan fc’ 30 Mpa. 

3. Perhitungan desain campuran beton (Mix Design) menggunakan metode SK 

SNI.  

4. Benda uji yang digunakan pada penelitian ini berupa kubus yang memiliki 

panjang 15 cm x lebar 15 cm x tinggi 15 cm. 

5. Penelitian ini hanya dilakukan pada skala laboratorium. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir ini penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan 

dapat memiliki tujuan, sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengaruh penambahan serbuk cangkang gonggong sebagai 

zat/bahan penambah pasir/agregat halus dengan persentase tertentu terhadap 

kuat tekan beton. 

2. Mengidentifikasi sifat mekanis pada beton dengan penambahan cangkang 

gonggong sebagai pengganti agregat halus. 
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3. Menguraikan besar persentase kuat tekan beton dengan penambahan serbuk 

cangkang gonggong terhadap beton normal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir ini penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan 

dapat memiliki manfaat, sebagai berikut: 

1. Menjadi referensi terhadap peneltian sejenis di masa mendatang dalam hal 

menciptakan inovasi dalam pembuatan beton. 

2. Mendapatkan suatu bahan alternatif penambah agregat halus pada 

pembuatan beton dengan menggunakan limbah dari hasil laut di Kepulauan 

Riau. 

3. Memperkaya ilmu dan wawasan tentang penambahan cangkang gonggong 

dalam campuran beton ditinjau dari kuat tekan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian tugas akhir ini penulis membagi pembahasan penulisan penelitian 

tugas akhir ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab 1 (satu) akan membahas pendahuluan meliputi latar 

belakang penelitian, rumusan permasalahan penelitian, ruang 

lingkup penelitian/batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Studi Penggunaan Cangkang Gonggong Sebagai Bahan Penambah Agregat Halus pada 
Campuran Beton. 
UIB Repository ©2019



6 
 

 

 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

 Pada bab 2 (dua) ini berisi kerangka teoritis mengenai penelitian 

tugas akhir ini yang meliputi pengertian beton, pengenalan tentang 

bahan pembentuk beton, sifat-sifat beton dan istilah-istilah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab 3 (tiga) ini berisi mengenai metodologi penelitian yang 

dipakai, jenis data, metode pengumpulan data, pelaksanaan 

penelitian , alat dan bahan penelitian, serta tahapan penelitian. 

 

BAB IV  ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian bab 4 (empat) ini membahas data mix-design 

campuran benda uji, data-data atau hasil yang diperoleh dari 

pengujian penulis di laboratorium serta analisis data. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab 5 (lima) ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan 

dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan. 
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