
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pekembangan konstruksi di negara maju merupakan sebuah aspek yang 

penting bagi negaranya sendiri. Semakin majunya negara tersebut semakin pula 

meningkatnya kebutuhan yang diperlukan pada penggunaan bahan-bahan 

konstruksi. Bahan konstruksi yang banyak dipakai dan sangat penting yaitu beton, 

beton juga merupakan kebutuhan konsumen yang tinggi sehingga beton 

merupakan pemeran yang sangat penting dalam bidang konstuksi tersebut mau di 

bidang infrastuktur ataupun struktur. Material utama atau disebut juga dengan 

beton merupakan material yang memiliki banyak kelebihan seperti memiliki kuat 

tekan yang tinggi, bahan-bahan yang mudah didapat, perawatan yang lumanyan 

mudah dijaga, dan juga tahan terhadap cuaca. 

 Rancangan khusus sangat diperlukan dan dapat kita peroleh dari 

konsumen untuk membuat beton yang memiliki karateristik dan kualitas yang 

sesuai. Karakteristik dan kualitas pada beton sangatlah dipengaruhi oleh 

komponen atau campuran yang terdapat dalam beton sehingga kita dapat 

melakukan peninjauan secara khusus agar mendapatkan hasil yang optimal. Pada 

pembuatan beton kita tahu bahwa pembuatan beton terdiri dari air, agregat dan 

semen. Dari ketiga bahan tersebut akan mengalami proses pengikatan secara 

kimia sehingga dapat menghasilkan beton yang memiliki karakteristik tersendiri. 
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Beton merupakan karakteristik yang memiliki kuat tekan yang tinggi kebanding 

kuat tarik. 

 Meningkatnya kebutuhan beton dalam bidang konstuksi pada era ini 

membuat berbagai macam inovasi dengan pencampuran beton dalam beton 

readymix ataupun di sebut juga beton siap pakai. Karakteristik dan sifat beton 

dapat dipengaruhi oleh campuran yang terdapat dalam beton seperti pencampuran 

chemical atau admixture, dengan adanya pencampuran beton bertujuan untuk 

menghasilkan karakteristik beton yang sesuai dengan perencanaan awal ataupun 

bertujuan meningkatkan ekonomis pada suatu proyek.  

 Pada tahun 2017 Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret, 

Pengujian tersebut membuktikan bahwa penggunaan kombinasi agregat daur 

ulang dari limbah tiang pancang dan fly ash yang tepat dapat meningkatkan mutu 

beton dibanding beton normal. Oleh karena itu, agregat daur ulang dari limbah 

tiang pancang layak dipakai sebagai substitusi agregat kasar pada beton struktural.  

(Ahmad Ghufron Ismail, 2017). Penelitian tersebut menggunakan beton sisa dan 

bahan tambah fly ash. Penelitian tersebut telah membuktikan bahwa penggunaan 

puing-puing beton dengan campuran dapat meningkatkan kekuatan beton. 

 Bahan campuran yang digunakan di penelitian ini adalah bahan puing-

puing beton yang tidak terpakai dan akan di recycle kembali untuk mendapatkan 

hasil karakteristik beton tersebut. Penggunaan puing beton pada penelitian ini di 

karenakan penulis ingin menggunakan bahan sisa bangunan yang tidak terpakai di 

olah kembali supaya dapat save environment, pemeliharaan lingkungan dan 

mengatasi pembuangan puing beton yang relatif tinggi di Kota Batam ini. Selain 
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untuk menghemat lingkungan puing beton juga termasuk bahan agregat kasar dan 

kuat sehingga cocok digunakan untuk percobaan penelitian campuran pada beton 

yang direncanakan. Menggunakan mutu beton K-250 yang direncanakan ialah 

karena penggunaan beton pada umumnya di gunakan pada perumahan yaitu tidak 

melebihi batas standart mutu untuk perumahan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbandingan kuat tekan beton mutu K-250 menggunakan 

bahan sisa puing-puing beton ? 

2. Berapakah kadar optimal penambahan bahan tambah bahan sisa puing-

puing beton terhadap beton mutu K-250? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan benda uji kubus dengan 

ukuran 15 x 15 x 15cm dengan menguji kekuatan beton. 

2. Mutu beton rencana sebesar K-250 dengan menggunakan variasi 

persentase penggunaan bahan campuran berupa sisa puing-puing beton. 

3. Pengujian dilakukan dengan menguji kuat tekan beton yang berumur 7, 14, 

21, dan 28 hari sebanyak empat buah. 

4. Agregat yang diuji berupa kadar air, kadar lumpur, kadar organic, uji 

saringan (sieve analysis), dan berat jenis (specific gravity). 
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5. Penelitian ini merupakan bahan sisa puing-puing beton presentase 

penggunaan campuran pada penelitian ini adalah berupa 5%, 10%, 15%, 

dan 20% dan 0% ( beton normal yang digunakan untuk beton 

pembanding). 

6. Pada penelitian ini penulis menggunakan semen Portland merk Holcim 

(PCC). 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa perbandingan kuat tekan beton mutu K-250 dengan 

menggunakan bahan sisa puing-puing beton 

2. Mengidentifikasi kadar / proporsi bahan campuran berupa bahan sisa 

puing-puing beton yang optimal untuk menghasilkan beton dengan mutu 

sesuai dengan perencanaan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Apabila penelitian ini berhasil akan membuahkan beberapa 

keuntungan bagi mahasisa, seperti memberikan informasi bagi mahasiswa 

yang akan meneliti dibagian struktur yaitu bagian beton. Selain 

keuntungan yang dapat diberikan kepada mahasiswa juga dapat diterapkan 

kepada bagian perusahaan yang dibidang mix design, karena penggunaan 

puing beton relatif murah dan mudah didapat. Keuntungan bagi kontraktor 

adalah mempertimbangkan menggunakan puing beton karena penggunaan 
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campuran ini otomatis akan mengurangi biaya material pada 

pembangunan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk menyelesaikan laporan tugas akhir, penulis akan membahas hasil 

yang telah di tentukan/sesuai dengan hasil test di laboratorium yang akan 

dilakukan dengan tepat waktu. Pada umumnya ruang lingkup kajian akan di bahas 

yaitu : 

1. Menganalisa perencanaan pada mutu beton K-250. 

2. Menganalisa karakteristik kekuatan tekan beton dengan mutu rencana 

K-250 dengan cara campuran menggunakan bahan sisa puing-puing 

beton. 

 

Berikut uraian pembahasan langkah-langkah sistematis yang akan di bahas 

oleh penulis membagi menjadi beberapa bab, lingkup penulisan bab secara umum 

terbagi sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN   

Menjelaskan tahap awal penelitian seperti pembuatan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 

pembahasan laporan. 
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2.  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menguraikan data-data umum mengenai pengertian beton, komponen 

penyusun beton, kekuatan tekan beton, serta bahan campuran puing 

beton. 

3.  BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan metode yang digunakan oleh penulis dan metode 

pelaksana di tempat laboratorium penelitian. 

4.    BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN 

Menjelaskan pembahasan hasil analisa data hasil penelitian di 

laboratorium menggunakan tabel dengan jelas  

5.    BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulis 

sendiri selama melaksanakan penelitian awal sampai dengan selesai. 
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