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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Dilihat dari letak dan kondisi fisik, Indonesia merupakan negara yang 

memiliki resiko tinggi bagi terjadinya bencana karena secara geologis terletak 

pada pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Lempeng Pasifik (Desfandi, 

2014). Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di 

tahun 2018 gempa bumi dan banjir merupakan bencana alam yang paling besar 

menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan ketika 

terjadinya bencana alam diantaranya adalah korban jiwa maupun kerusakan 

fasilitas infrastruktur.  

Perkembangan teknologi di bidang konstruksi bangunan tentu saja harus 

dilakukan untuk menyelesaikan dan meminimalkan dampak yang terjadi oleh 

adanya bencana alam. Dampak yang ditimbulkan terhadap bangunan yaitu berupa 

kerusakan hingga timbulnya limbah bangunan setelah terjadinya bencana. Limbah 

bangunan yang dihasilkan berupa pecahan-pecahan beton, partisi dinding, besi 

hingga material kayu. Selain berasal dari terjadinya bencana alam limbah 

bangunan juga banyak dihasilkan dari proses pekerjaan konstruksi. Menurut data 

Badan Pusat Statistik tahun 2018 nilai konstruksi yang diselesaikan di seluruh 

wilayah Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 839.205.661 menjadi Rp 

958.015.034. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya jumlah infrastruktur 

maka cadangan sumber daya alam akan berkurang dan berakibat pada 

meningkatnya limbah sebagai hasil proses konstruksi maupun setelah bangunan 

tersebut habis masa pakai nya (Ervianto dkk., 2012). Limbah beton merupakan 

limbah bangunan yang masih kurang dapat diolah kembali dibandingkan dengan 

material yang lain. Sebagian besar limbah yang dihasilkan hanya dibuang begitu 

saja di tanah lapang, maupun digunakan sebagai material urugan. Sangat 

diperlukan suatu teknologi konstruksi yang dapat mengurangi eksploitasi alam 

dan dapat memanfaatkan limbah-limbah beton. Salah satu contoh upaya 

mengurangi dampak tersebut adalah menggunakan kembali limbah beton untuk 
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penggunaan beton baru. Hal ini menjadi alternatif bahan beton yang 

menguntungkan, karena agregat yang digunakan adalah agregat yang telah 

dibuang (Soelarso dkk, 2016). Dengan demikian penggunaan kembali agregat atau 

waste material dapat mendukung konsep green concrete yaitu mengurangi, 

menggunakan kembali dan mendaur ulang. Green concrete mendukung tiga pilar 

keberlanjutan: dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial (Suhendro, 2014).  

 Ada beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait penggunaan 

material beton daur ulang. Menurut Mulyati dan Arman (2014) perbandingan 

penurunan kuat tekan sebesar 7% untuk penggunaan agregat kasar dari limbah 

beton dibandingkan beton normal. Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan agregat kasar daur ulang dapat menurunkan nilai kuat tekan beton. 

Inovasi lain tentang beton daur ulang adalah penelitian Punusingon dkk (2019) 

terkait penggunaan beton daur ulang dengan bahan tambah abu terbang (fly ash) 

dan serbuk kaca sebagai subtitusi parsial semen. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan Punusingon dkk (2019) Pengujian kuat tekan beton daur ulang dengan 

fly ash sebagai pengganti sebagian semen menghasilkan nilai kuat tekan optimum 

pada 20% fly ash sebesar 18.61 MPa, sedangkan variasi dengan kadar 20% fly ash 

dan 5% serbuk kaca sebagai substitusi parsial semen menghasilkan nilai kuat 

tekan yang optimum sebesar 16.93 MPa. Penelitian penggunaan beton daur ulang 

dengan bahan tambah lain perlu dilakukan untuk memperoleh hasil kuat tekan 

yang lebih optimum, salah satunya adalah penggunaan abu sekam padi. Hasil 

penelitian terkait penggunaan abu sekam padi menurut Tata dkk (2016) dapat 

meningkatkan kuat tekan beton optimum dengan penambahan ASP sebesar 8%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdian dan Herbudiman (2010) presentase 

optimum penggunaan ASP adalah 10% dari berat semen. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh substitusi material 

abu sekam padi terhadap kadar semen yang digunakan. Harapannya dapat 

menaikkan nilai kuat tekan beton daur ulang tersebut, dikarenakan pada abu 

sekam padi terdapat senyawa silika yang berfungsi sebagai pengikat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Pentingnya membuat terobosan beton daur ulang maupun beton ramah 

lingkungan merupakan tantangan yang harus dilakukan di masa mendatang. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa banyak komposisi campuran yang digunakan untuk memperoleh 

mutu beton daur ulang tinggi dengan bahan pengganti berupa abu sekam padi 

dan agregat kasar limbah beton. 

2. Seberapa besar perbedaan kekuatan beton alami dengan beton daur ulang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian terkait dengan pengaruh penggunaan abu sekam padi dan agregat 

kasar limbah beton sebagai pengganti semen maupun agregat bertujuan untuk: 

1. Mengetahui uji kuat tekan beton yang bisa dihasilkan dari penggunaan abu 

sekam padi dan  limbah beton.  

2. Mengetahui perbandingan nilai kuat tekan antara material beton alami dengan 

material beton daur ulang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan 

manfaat berupa: 

1. Didapatnya informasi terkait hasil kuat tekan yang dihasilkan dari 

penggunaan abu sekam padi dan agregat kasar dari limbah beton. 

2. Mendapatkan perbandingan data kuat tekan dari material beton alami dengan 

material beton daur ulang. 

3. Dapat mengolah limbah beton dan abu sekam padi sebagai bahan konstruksi 

beton. 

1.5. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Kuat tekan beton  fc’ 24,9 MPa. 

2. Benda uji yang digunakan yaitu:  

Silinder dengan ukuran Ø 15 cm, tinggi 30 cm sebanyak 38 buah. Pengujian 

kuat tekan di umur beton 7 dan 14 hari masing-masing umur dibuat 12 buah 
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silinder. Sedangkan pengujian kuat tekan pada umur beton 28 hari sebanyak 

14 buah silinder. 

2. Agregat kasar alam dan agregat kasar daur ulang yang digunakan yaitu 

agregat yang tertahan pada saringan no. 4 (4,75 mm). 

3. Abu sekam padi yang digunakan yaitu lolos saringan no. 200 (0,075 mm). 

4. Semen yang digunakan adalah semen Portland tipe I (Ordinary Portland 

Cement). 

5. Bahan pengganti yang digunakan: 

a. Abu sekam padi yang digunakan dengan komposisi 0%, 8% dan 10% 

dari berat total semen. 

b. Agregat kasar limbah beton yang digunakan sebesar 60% dari total 

agregat kasar yang digunakan. 

6. Proses penghancuran limbah beton dengan cara manual. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah terdiri dari: 

1. Bab 1: Pendahuluan 

Bab 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Bab 2 berisi tentang teori pendukung seperti potensi bencana di indonesia, 

dekonstruksi bangunan, pengertian beton. 

3. Bab 3: Metode Penelitian 

Bab 3 berisi tentang bagan alir dan tahap - tahap proses penelitian. 

4. Bab 4: Analisis dan Pembahasan 

Bab 4 berisi tentang kajian atau analisis-analisis dan pembahasan yang 

dilakukan guna mencapai maksud dan tujuan penelitian ini. 

5. Bab 5: Kesimpulan dan Saran 

Bab 5 berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil-hasil pembahasan 

dan saran-saran yang diberikan penulis. 

 

 

 


