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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan 

akan produk konstruksi seperti bangunan rumah tinggal ataupun jasa pun juga ikut 

meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan akan komponen-komponen konstruksi seperti 

tenaga kerja, alat berat, dan material juga akan semakin meningkat dimasa yang akan 

datang. Salah satu jenis komponen material tersebut adalah Beton. Beton merupakan 

campuran antara semen, agregat kasar, agregat halus, dan air.  Beton memiliki banyak 

keunggulan yaitu memiliki kekuatan yang besar terhadap tekan, mutu yang dapat 

direncanakan sesuai kebutuhan dan mudah didapat serta perawatannya. 

Dengan meningkatnya kebutuhan beton maka diperlukan teknologi dalam 

rancangan baru terhadap beton. Rancangan baru digunakan untuk meningkatkan kuat 

tekan pada beton sendiri dan menggurangi berat jenis. Bahan bahan untuk rancangan baru 

tersebut salah satunya yaitu dengan mendaur ulang limbah yang tidak terpakai, seperti 

serbuk aluminium dan plastik.  

Serbuk aluminium merupakan sejenis logam yang ringan dan memiliki 

ketahanan terhadap korosi yang baik (Surdia T., 2005). Serbuk aluminium memiliki 

ukuran yang sebanding dengan ukuran agregat halus, sehingga dapat digunakan untuk 

menggantikan agregat halus. Dengan menggantikan sebagian agregat halus dengan 

serbuk aluminium kedalam campuran beton maka akan menggurangi berat jenis pada 

beton tersebut. Serta serbuk aluminium dapat mengisi rongga pada beton. Menurut 
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penelitian Gunawan pada tahun 2013 dengan menggantikan aggregat dengan serbuk 

aluminium dapat meningkatkan kuat tekan tehadap beton sebesar 51,90%. 

Sedangkan pada limbah plastik terdapat sebuah zat yang tidak dapat diuraikan 

oleh organisme. Plastik juga memiliki unit densitas yang lebih rendah dari pada 

agregat pada umumnya, sehingga dapat menggurangi berat jenis beton itu sendiri dan 

juga memiliki sifat mekanis yang cukup baik seperti susah berubah bentuk 

(Ardhiantika 2014). Dengan menggunakan limbah plastik sebagai pengganti aggregat 

halus dapat diharapkan dengan tujuan dapat membantu meningkatkan kuat tekan 

beton dan mengurangi berat jenis beton. 

Dalam penelitian ini direncanakan dengan memanfaatkan limbah plastik dan 

serbuk aluminium sebagai pengganti aggregat halus untuk meningkatkan mutu kuat 

tekan dari beton tersebut. Maka penulis akan membuat penelitian “Analisa 

Perbandingan Pengujian Beton dengan menggunakan campuran plastik dan serbuk 

aluminium”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian yang akan 

dilakukan peneliti, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh dari penggantian agregat halus dengan menggunakan 

serbuk aluminium atau plastik PET (Poly Ethylen Therepthalate) terhadap 

beton? 

2. Bagaimana perbandingan hasil pengujian dari penggantian agregat halus 

dengan serbuk aluminium atau plastik terhadap kuat tekan beton? 
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1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Menggunakan mutu beton K-250 

2. Melakukan penggujian terhadap kuat tekan beton dalam  7, 14, 28 hari. 

3. Penggantian agregat halus dengan plastik dan serbuk aluminium pada 

beton yang diuji sekitar 5%. 

4. Benda uji berupa kubus beton berukuran 15x15x15cm sejumlah 9 

(Sembilan) biji untuk setiap campuran beton. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari hasil penggantian agregat halus menjadi 

serbuk aluminium atau serbuk plastik terhadap kuat tekan beton. 

2. Untuk mengetahui berapa besar perbandingan kuat tekan beton dari hasil 

penggantian agregat halus menjadi serbuk aluminium atau serbuk plastik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan baru pada peneliti dan pembaca lainnya bahwa 

beton ringan dapat menurunkan beban dari beton biasa menjadi lebih 

ringan. 

2. Memanfaatkan limbah serbuk aluminum dan serbuk plastik sebagai 

pengganti agregat halus dalam campuran beton. 

 

 

Delwyn Kiweicien, Analisa Perbandingan Pengujian Beton Ringan yang Menggunakan Campuran Plastik dan Serbuk Aluminium pada Beton Ringan
repository.uib.ac.id @2017



4 
 

 
 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tugas akhir kajian ini secara lengkap dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan 

penulisan, lingkup pembahsan, manfaat penulusan dan sistematika penulisan 

laporan pengujian kuat tekan beton ringan yang menggantikan agregat halus 

dengan menggunakan plastic dan serbuk aluminium. 

Bab II : Studi Pustaka 

Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori tentang permasalahan yang akan 

dibahas, yang dapat membantu untuk mengolah data dalam analisis perhitungan 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan metode penelitian yang 

dikembangkan serta menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan dari persiapan, 

pengumpulan data, analisis pembahasan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai pengumpulan data yaitu 

data primer dan data sekunder. Kemudian analisa data kinerja simpang 

bersinyal dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Penulis, serta pembahasan 

yang diperlukan untuk hasil pengujian terhadap beton ringan. 

Bab V : Kesimpulan 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisi yang dilakukan 

mengenai Pengujian terhadap kuat tekan pada beton ringan. 

Delwyn Kiweicien, Analisa Perbandingan Pengujian Beton Ringan yang Menggunakan Campuran Plastik dan Serbuk Aluminium pada Beton Ringan
repository.uib.ac.id @2017




