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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan material yang umum digunakan untuk bangunan 

konstruksi seperti gedung, jembatan, dan jalan. Beton terdiri dari campuran agregat 

halus, agregat kasar, air, dan bahan tambahan. Kenaikan harga material semakin 

mahal karena keterbatasan material tidak sebanding dengan penggunaannya. 

Sementara disisi yang lain limbah plastik akibat kegiatan manusia tidak dapat diurai 

oleh organisme tanah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan (Anung dan 

Sudarmono, 2015). 

Pembangunan konstruksi meningkat sangat pesat, karena tuntutan manusia 

dalam memenuhi infrastruktur, misal gedung bertingkat, jembatan bentang 

panjang, jalan, dan fasilitas lainnya. Menurut Bagus Soebandono dkk. (2013), beton 

merupakan salah satu pilihan bahan dasar struktur dalam pembangunan konstruksi. 

Perkembangan campuran beton dengan berbagai bahan banyak dilakukan, 

yaitu beton dicampur dengan bahan kimia maupun non kimia. Bahan tersebut 

adalah abu ampas tebu, abu sekam padi, styrofom hingga polimer. Yessi (2012), 

menjelaskan polimer adalah bahan kimia yang diperoleh dari daur ulang limbah 

plastik, yang terdiri dari molekul-molekul yang besar dengan karbon dan hidrogen 

sebagai molekul utamanya.  

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Suraatmadja (2000) tentang 

kelebihan dan kekurangan pembuatan beton polimer, telah diketahui. Selanjutnya, 

Miller (2009) tentang penggunaan limbah limbah plastik sebagai pengganti bahan 

baku beton. Pada penelitian Yessi (2012) diperoleh hasil pengujian kuat tekan beton 

dengan bahan tambah limbah ember plastik hitam meningkat pada penambahan 2% 

dan 4% tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada penambahan 6%. Limbah 

ember plastik hitam dapat digunakan sebagai bahan alternatif campuran beton tanpa 

efek yang merugikan, maka dalam penelitian ini akan mengembangkan penelitian   
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pembuatan beton dengan penambahan bahan limbah ember plastik hitam sebagai 

agregat halus tambah. Dalam penelitian ini digunakan saringan 4,75 mm, 2,36 mm, 

dan 1,18 mm untuk menyaring cacahan limbah ember plastik hitam yang ukurannya 

tidak seragam. Agregat yang akan dipakai dalam penelitian adalah cacahan limbah 

ember plastik yang lolos saringan 2,36 mm sebagai bahan tambah. 

Variasi presentase penambahan limbah ember plastik hitam dalam 

penelitian ini adalah 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari berat pasir. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan diperoleh beton dengan sifat mekanik yang lebih 

baik dari beton yang tanpa menggunakan bahan tambah lainnya dan dapat 

memperbaiki sifat beton tanpa mengurangi mutu beton, dan dapat membantu 

mengurangi limbah ember plastik hitam yang selama ini mencemari lingkungan 

serta dapat bermanfaat dalam bidang pembangunan konstruksi yang bahan dasarnya 

menggunakan beton. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sifat dan karateristik beton 

yaitu kuat tekan dengan menggunakan campuran limbah ember plastik hitam. 

Dalam tugas akhir ini akan dijelaskan permasalahan yaitu berapa besar kuat tekan 

beton yang didapat dengan menggunakan campuran limbah ember plastik hitam 

pada rancang beton dengan mutu tertentu. Selain itu juga akan dibahas 

perbandingan antara beton normal dengan beton menggunakan campuran limbah 

ember plastik hitam. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam tugas akhir 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui sifat-sifat mekanis beton (kuat tekan) dengan 

menggunakan campuran limbah ember plastik hitam sebagai salah satu 

material; 

2. Membuat perbandingan antara kuat tekan beton normal dengan beton yang 

ditambah dengan limbah ember plastik hitam; 

3. Pembuatan beton dengan variasi bahan tambahan cacahan ember plastik 

hitam sebesar 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari berat pasir; 

4. Mengurangi limbah ember ember plastik hitam yang ada di lingkungan 

sekitar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan beton; 

b. Meningkatkan dan memperluas daya inovasi Mahasiswa dalam 

memecahkan suatu masalah; 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan informasi para 

peneliti/mahasiswa dalam mengembangkan penelitian yang 

berhubungan dengan pencampuran beton dengan limbah ember plastik 

hitam. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Mengetahui variasi campuran limbah ember plastik hitam pada 

pembuatan beton yang baik; 

b. Memanfaatkan limbah ember plastik hitam agar menjadi sesuatu yang 

berguna. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Limbah ember plastik hitam dapat digunakan sebagai campuran beton; 

b. Masyarakat semakin sadar manfaat limbah ember plastik hitam yang 

sebelumnya dianggap sebagai sampah dapat menjadi barang yang 
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bermanfaat sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran 

lingkungan. 

 

1.5. Batasan Masalah 

 Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada: 

1. Material yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari semen yang dipakai 

adalah semen portland merek Gresik, agregat halus dan agregat kasar yang 

berasal dari Muntilan; 

2. Plastik yang digunakan merupakan limbah ember plastik hitam sebagai bahan 

tambahan. Variasi campurannya 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari 

berat pasir; 

3. Standar pengujian pada penelitian ini mengacu pada Standar Nasional 

Indonesia (SNI). 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah membagi kerangka masalah 

dalam beberapa bagian, dengan maksud agar masalah yang dibahas menjadi lebih 

jelas dan mudah dipahami. 

 Tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, urutan penyajiannya sebagai 

berikut: 

 BAB I.     PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang mengenai pemilihan 

judul tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan batasan masalah sampai sistematika penulisan. 
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 BAB II.   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan teori singkat dan gambaran umum mengenai 

beton,   limbah ember plastik hitam dan materi penyusunnya 

berdasarkan literatur yang digunakan. 

 BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan bahasan mengenai tahapan, pengumpulan 

data, bahan penelitian, lokasi penelitian, dan pengujian yang 

dilakukan. 

 BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengujian yang diperoleh dari 

percobaan di laboratorium serta pembahasan dari hasil pengujian 

yang diperoleh. 

 BAB V.   PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan disertai dengan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 




