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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi beton saat ini sudah berkembang sangat pesat. 

Penggunaan beton sebagai bahan bangunan dalam dunia teknik sipil sudah lama 

dikenal di Indonesia. Beton merupakan salah satu unsur yang sering digunakan 

dalam pembangunan mengingat beton memiliki banyak kelebihan dibandingkan 

bahan lainnya. Menurut (Tjokrodimuljo, 2007), beton memiliki beberapa 

kelebihan yaitu mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi, harga yang relatif lebih 

murah, termasuk bahan yang awet,  pengerjaan lebih mudah karena dapat dicetak 

sesuai keinginan. Selain mempunyai kelebihan, beton juga mempunyai 

permasalahan yang dapat ditemui dalam proses pembangunan. Salah satunya 

adalah terdapat rongga pada saat proses pemadatan, sehingga mempersulit 

pemadatan beton yang diakibatkan penulangan yang terlalu rapat. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka kemudian digunakan beton alir yang memiliki 

workabilitas yang tinggi yang dapat diinjeksikan menggunakan pompa. 

 Beton alir adalah campuran beton dengan fluiditas tinggi yang dapat 

digunakan dengan sedikit atau tanpa getaran atau pemadatan atau pemisahan yang 

berlebihan. Beton alir terdiri dari beberapa bahan penyusun seperti semen, agregat 

kasar, agregat halus, air, dan beberapa bahan tambah seperti superplasticizer. 

Beton alir memiliki nilai slump flow lebih dari 19 cm. Beton alir pertama kali 

dikembangkan di jepang sebagai sarana untuk membuat keseragaman kualitas 

beton dengan mengontrol permasalahan dari kurangnya pemadatan beton oleh 

tanaga kerja dan meningkatkan kompleksitas dari desain penulangan pada 

struktur beton modern. Beton alir digunakan untuk mengurangi biaya pemadatan 

dan mempercepat waktu konstruksi. Menurut (Dawood and Ramli, 2010), beton 

alir dapat diaplikasikan pada penempatan bagian tipis, area tulangan baja yang 

rapat dan padat, penempatan pipa treamie, beton yang dipompa untuk mengurangi 

tekanan pompa, area dimana metode konsolidasi konvensional tidak praktis atau 

tidak dapat digunakan dan untuk mengurangi biaya penanganan. Oleh karena 

beton alir adalah campuran beton yang dapat memadat sendiri tanpa 

menggunakan alat pemadat sebagai gantinya pada pembuatan beton alir 

ditambahkan bahan tambah berupa superplasticizer. 

 Menurut ATSM C 494, Superplasticizer adalah bahan kimia tambahan 

pengurang air yang sangat efektif. Dengan pemakaian bahan tambahan ini 

diperoleh adukan dengan faktor air semen lebih rendah pada nilai kekentalan 
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adukan yang sama atau diperoleh adukan dengan kekentalan lebih encer dengan 

faktor air semen yang sama, sehingga kuat tekan beton lebih tinggi. Menurut 

(Anggie Adityo Aer, Dkk., 2014), Pertambahan kadar superplasticizer 1,5% 

mengalami kenaikan kuat tekan. 

 Genteng merupakan salah satu jenis  bahan yang dibutuhkan dalam sebuah 

konstruksi bangunan, biasanya genteng yang digunakan berasal dari tanah liat 

yang berbahan dasar mineral lempung. Menurut  (Das. Braja M, 1988), mineral 

lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang kompleks. Mineral ini 

terdiri dari dua lempung kristal pembentuk kristal dasar, yaitu silika tetrahedra 

dan aluminium oktahedra. Lempung mengandung leburan silika dan aliminium 

yang halus. Oleh karena lempung struktur lempung tersusun atas silika dan 

aluminium yang merupakan salah satu unsur penyusun semen sehingga abu 

genteng dapat dijadikan alternatif material sebagai bahan tambah yang diharapkan 

dapat membuat kualitas beton menjadi lebih baik. 

Oleh karena penggunaan genteng yang sangat banyak di Indonesia, pastilah 

ada limbah genteng yang disebabkan oleh genteng yang sudah terlalu lama 

digunakan dan mulai rusak. Menurut (Soemantoro, 2015), Limbah genteng di 

daerah kalang pinang banyak terkumpul, yang hampir setiap minggu mengangkut 

sebanyak dua truk untuk dibuang sebagai urugan. Menurut (Bernardinus 

Herbudiman, 2013), pengggunaan serbuk genteng 20% dan superplastizier 1,5% 

akan menghasilkan beton yang memiliki kuat tekan yang lebih besar 

dibandingkan dengan campuran yang lain yaitu sebesar 67,72 Mpa. Sehingga 

dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penambahan abu 

genteng sebagai bahan tambah pada beton, Sehingga selain menjadi penutup atap 

genteng juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambah pada beton yang dapat 

meningkatkan kualitas kualitas beton. 

 Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh penggunaan 

abu abu genteng sebagai bahan tambah semen terhadap kuat tekan beton alir. Pada 

penelitian kali ini, hal-hal yang diamati adalah slump flow test, berat isi beton, 

penyerapan beton dan kuat tekan beton alir dengan persentase penggunaan 

superplasticizer sebesar 1,5% dan persentase penggunaan abu genteng sebesar 

0%, 10%, 15%, 20% dan 25%. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi abu genteng sebagai bahan tambah 

semen terhadap nilai slump flow pada campuran beton alir ? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan abu genteng dengan persentase 0%, 10%, 

15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap berat isi beton alir ? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan abu genteng dengan persentase 0%, 10%, 

15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap penyerapan air pada 

beton alir ? 

4. Bagaimana pengaruh penambahan abu genteng dengan persentase 0%, 10%, 

15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap kuat tekan beton alir ? 

5. Berapa variasi maksimum  abu genteng sebagai bahan tambah semen 

terhadap kuat tekan beton alir ? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui variasi penambahan abu genteng sebagai bahan tambah 

semen terhadap nilai slump flow pada campuran beton alir 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan abu genteng dengan persentase 0%, 

10%, 15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap berat isi beton alir  

3. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaruh penambahan abu genteng dengan 

persentase 0%, 10%, 15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap 

penyerapan air pada beton alir 

4. Untuk mengetahui pengaruh penambahan abu genteng dengan persentase 

0%, 10%, 15%, 20% dan 25% sebagai bahan tambah terhadap kuat tekan 

beton alir 

5. Untuk mengetahui variasi maksimum abu genteng sebagai bahan tambah 

semen terhadap kuat tekan beton alir  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti beharap supaya dapat memberikan beberapa 

manfaat bagi siapa saja dan para pembaca khususnya yang berkepentingan dengan 

penelitian ini sehingga memiliki beberapa manfaat antara lain : 

1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan peneliti khususnya tentang material 

yang dapat digunakan sebagai bahan tambah 

2. Sebagai salah satu sumbangan dalam ilmu pengetahuan sehingga menambah 

wawasan khususnya pada pembuatan beton alir 
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3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat bahwa abu genteng juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Persentase variasi abu genteng yang digunakan sebesar 0%, 10%, 15%, 20% 

dan 25%. 

2. Genteng yang dipakai adalah Genteng Kodok yang sudah ditumbuk halus dan 

diayak pada ayakan no.100. 

3. Rasio w/p adalah 0,45 

4. Persentase agregat halus yang digunakan adalah sebesar 52% dan persentase 

agregat kasar yang digunakan adalah sevesar 48%. 

5. Air yang dipakai dalam penelitian ini adalah air yang tersedia di Laboratorium 

Jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pemeriksaan 

terhadap air juga dilakukan secara visual yaitu air harus bersih, tidak 

mengandung lumpur, minyak dan garam. 

6. Pasir yang digunakan adalah pasir Lumajang 

7. Semen yang digunakan adalah semen portland jenis I merk Semen Gresik  

8. Cetakan untuk benda uji berukuran 15x30 cm untuk pengujian kuat tekan 

beton alir 

9. Cetakan untuk benda uji berukuran 10x20 cm untuk pengujian resapan beton 

alir 

10. Pengujian kuat tekan beton alir dilakukan pada benda uji berumur 7, 21 dan 

28 hari 

11. Pengujian resapan beton alir dilakukan pada benda uji berumur 28 hari 

12. Superplasticizer yang digunakan adalah produk Sika ®ViscoCrete®-3115N 

dengan persentase 1,5%. 

13. Tidak menghitung estimasi biaya 

14. Lokasi Penelitian di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Unversitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 


