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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini konstruksi bangunan di Indonesia dibidang infrastruktur mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya 

pembangunan – pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, saluran irigasi, 

bendungan dan lain-lain.  Dengan perkembangan yang signifikan dibidang 

infrastruktur, meningkatlah kebutuhan beton sebagai bahan konstruksi bangunan, 

Dikarenakan beton merupakan material utama dan sangat penting bagi kontruksi. 

Seiring dengan perkembangan dunia kontsruksi, maka perlu adanya pemanfaatan 

limbah untuk  percampuran beton sebagai material  tambah pada campuran beton 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu beton, elastisitas, dan kelecekan 

(workability) pada beton. 

Alternatif bahan tambah yang dapat dimanfaakan adalah limbah pecahan 

keramik, dikarenakan limbah keramik cukup mudah untuk didapatkan.  “Keramik 

merupakan material yang digunakan untuk melapisi lantai berbentuk plat persegi 

dan tipis, terbuat dari tanah liat/merah dan bahan dasar keramik lainnya, dengan 

cara dibakar pada suhu tertentu, sehingga memiliki sifat-sifat fisik yang khusus”. 

“(Heinz Frik dan Ch. Koesmartadi, 1999: 93)”. 

Dalam penelitian ini penulis akan memanfaatkan limbah pecahan keramik, 

disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa memanfaatkan limbah 

pecahan keramik tersebut. Agar limbah pecahan keramik tidak menjadi timbunan 

seperti sampah, maka kita dapat memanfaatkannya untuk menambah campuran 

pada pembuatan beton.  
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Pada penelitian ini penulis melakukan percobaan berupa variasi campuran 

beton menggunakan material tambah berupa limbah pecahan keramik yang 

dijadikan pengganti sebagaian agregat kasar pada beton bermutu K-250 dengan 

kadar 0%, 5%, 7.5%, 10%, dan 12.5 % dari berat agregat kasar / batu kerikil, setiap 

jenis terdiri dari enam (6) sampel dan dibagi untuk pengetesan kuat tekannya pada 

umur 7 (tujuh), 14 (empat belas), dan 28 (dua puluh delapan) hari, dengan masing-

masing pengujian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan pecahan keramik dengan lima variasi 

volume fraction 0%, 5 %, 7.5 %, 10 %, dan 12.5 % terhadap kuat tekan 

beton pada mutu K-250 ? 

2. Bagaimana pengaruh pecahan keramik terhadap kemudahan pengerjaan 

(workability) dari campuran beton ? 

1.3. Batasan masalah 

1. Penelitian ini menggunakan sampel kubus berukuran 15x15x15cm sebagai 

wadah untuk Analisa percobaan mix design nya. 

2. Penilitian ini menggunakan mutu beton: K-250 (f’c = 20,75 MPa) dengan 

campuran material pecahan keramik sebagai untuk perbandingan kuat tekan 

dengan beton normal. 

3. Adapun sampel yang akan dilakukan pada penelitian ialah sebanyak 30 

sampel dengan rencana pengetesan kuat tekan pada umur 7,14, dan 28 hari. 

4. Proporsi limbah pecahan keramik yang akan dilakukan untuk percampuran 

pada beton ialah sebagai berikut, dengan kadar 0% (normal, sebagai 

kontrol), 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. 
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1.4. Maksud dan Tujuan  

1. Untuk menganalisis pengaruh penambahan limbah pecahan keramik dengan 

lima variasi volume fraction 0%, 5 %, 7.5 %, 10 %, dan 12.5 % terhadap 

kuat tekan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh limbah pecahan keramik terhadap 

kemudahan pengerjaan (workability) dari campuran beton. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Pada pengerjaan laporan skripsi ini, penulis akan melakukan pembahasan dari 

hasi kegiatan pengujian mix design yang dilaksanakan pada laboratorium PT. 

Jutam, Adapun kegiatan tersebut ialah melaksanakan pengujian dalam waktu yang 

telah diberikan. Berikut merupakan garis besar ruang lingkup kajian/penilitian yang 

akan dibahas: 

1. Menganalisa karateristik/sifat kuat tekan pada beton dengan mutu rencana K-

250 (f’c = 20,75 MPa) pada campuran pecahan limbah keramik. 

2. Data yang didapatkan pada waktu pengujian di laboratorium berupa kuat 

tekan pada umur terntu, nilai slump, pada beton campuran pecahan limbah 

keramik.  
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