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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dalam bidang konstruksi di era modern menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesat, diantaranya dalam pembangunan perumahan, kantor, 

rumah sakit dan sebagainya. Beton merupakan bahan konstruksi yang sudah lama 

digunakan oleh masyarakat karena memiliki keunggulan-keunggulan dibanding 

material struktur lainnya seperti kekuatan yang baik, tahan api, tahan terhadap 

perubahan cuaca, serta relatif mudah dalam pengerjaan. Salah satu kelemahan dari 

beton yaitu berat jenisnya cukup tinggi sehingga beban mati pada suatu struktur 

menjadi besar, oleh karena itu, inovasi teknologi beton selalu dituntut guna menjawab 

tantangan tersebut, diantaranya bersifat ramah lingkungan dan memiliki berat jenis 

yang rendah (beton ringan). Beton ringan pada umumnya memilik i berat jenis kurang 

dari 1900 kg/m3 (Putra, 2015). 

Beton ringan memiliki harga yang relatif lebih mahal dari bata konvensiona l, 

tetapi pada pengerjaan konstruksi secara keseluruhan dengan menggunakan bata 

konvensional tidak selalu lebih murah daripada menggunakan beton ringan 

(Hornbostel, 2004). Keunggulan beton ringan menurut Limanto (2010) ialah kedap    

air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya rembesan air, ringan, tahan api, dan 

mempunyai kekedapan suara yang baik (tahan bising), mempunyai ketahanan yang 

baik terhadap gempa bumi, tidak diperlukan plesteran yang tebal, umumnya     

ditentukan  hanya 1 cm saja, mudah didapat dan dapat diperoleh dalam jumlah yang 

besar. 

Di sisi lain perkembangan industri yang pesat menghasilkan limbah dalam 

jumlah yang banyak dan tidak diiringi dengan pengolahannya. Limbah merupakan 

buangan yang keberadaannya dapat mengganggu lingkungan dan tidak memiliki nilai 

ekonomis (Kristanto, 2013). Menurut karakteristiknya limbah dibedakan menjadi dua 

yaitu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non B3. Limbah B3 
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adalah sisa suatu usaha dan beracun yang sifat atau konsentrasinya, baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup 

atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun dimana sifat konsentrasi maupun jumlahnya dapat merusak 

lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan  makhluk hidup lainnya. 

Salah satu contoh limbah B3 dari hasil aktvitas industri adalah limbah pasir silika dari 

proses Sandblasting. 

Sandblasting merupakan pembersihan permukaan logam melalui penembakan 

partikel pasir sehingga menghasilkan gesekan atau tumbukan yang membuat 

permukaan material tersebut menjadi bersih dan kasar. Proses sandblasting dengan 

pasir silika menghasilkan limbah berupa padatan pasir silika kurang lebih  70% (Putra, 

2016). Perusahaan yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and 

Construction (EPC) umumnya menggunakan pasir silika dalam proses sandblasting, 

kegiatan proses sandblasting menghasilkan limbah sebesar 2 ton setiap bulannya, 

dimana sampai saat ini belum melakukan pengolahan atau pemanfaatan limbah pasir 

silika yang dihasilkan dari proses tersebut. Pasir silika merupakan limbah yang 

berbahaya, Hughes (1976) menjelaskan bahwa bahaya pasir silika yang dihasilkan 

pada proses sandblasting dikarenakan ukuran partikel yang sangat kecil kurang dari 10 

𝜇𝑚 sehingga sangat memungkinkan untuk terhirup dan menempel pada paruparu 

bahkan masuk pada aliran darah. Akan tetapi, potensi pasir silika dengan kandungan 

silika yang tinggi dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan pasir silika sebagai agregat 

dalam pembuatan beton ringan (Melinda, 2017). 

Terdapat beberapa metode dalam pembuatan beton ringan diantaranya 

Autoclaved Aerated Concrete (AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah CLC. Metode CLC adalah proses 

pengeringan beton yang dilakukan secara alami. Sehingga gelembung udara yang 

dihasilkan oleh beton dapat dikontrol keberadaanya. Kelebihan metode CLC ialah 
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proses pembuatan bata ringan CLC yang mudah, dilakukan dengan manual tanpa 

proses pabrikasi memudahkan dalam pembuatannya, pemasangan tidak memerlukan 

spesi yang tebal sehingga dapat menghemat penggunaan bahan perekat, semakin tua 

usia beton ringan maka semakin kuat (Kartadipura, 2013). Pada penelit ian   

sebelumnya yang telah dilakukan (Setyawan, 2018) dengan judul penelit ian 

“Optimalisasi Beton Ringan Cellular Lightweight Concrete (CLC) Dengan 

Menggunakan Pasir Silika Limbah Sandblasting” menjelaskan tentang pembuatan 

beton ringan CLC menggunakan limbah pasir silika, namun dalam penelitian ini   

masih ada kekurangan, salah satunya  mengabaikan faktor proses dan curing dalam 

optimalisasi kuat tekan beton ringan. Dari penelitian di atas perlu dilakukan     

penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi faktor proses dan curing yang 

mempengaruhi kuat tekan pada beton ringan ialah proses (metode pencampuran   

bahan, lama pengadukan bahan) dan perawatan atau curing. 

Sampai saat sekarang dalam mengaduk campuran beton masih banyak  

dijumpai orang menggunakan mesin pengaduk (molen beton) yang kecil, yaitu 

berkapasitas maksimal 350 liter. Dengan mesin pengaduk tersebut kadang orang 

kurang mempehatikan lagi faktor lama pengadukannya, artinya lama pengadukan  

tidak tetap tetapi hanya diperkirakan saja, dampaknya memungkinkan mutu beton    

dari setiap pengadukan akan berbeda sehingga kuat tekan beton yang dihasilkan tidak 

merata (Mallisa, 2010). Tentang sifat dari adukan beton yang baik menurut R.Segel 

(1993) menyatakan bahwa semua jenis beton struktural haruslah direncanakan untuk 

memenuhi sifat kekentalan adukan beton (workability), kekuatan dan ketahanan 

(durabilitas) betonnya. Selanjutnya hal yang menyangkut mutu beton oleh Soetjipto 

(1976), menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu beton, 

diantaranya adalah faktor pelaksanaan pengadukan beton serta perawatan terhadap 

beton segar (curing). Hal yang sama juga dikemukakan ole L.J Murdock (1981) bahwa 

pengolahan campuran beton sangat mempengaruhi mutu dan kekuatan tekan beton. 

Dalam hal pengadukan beton faktor lama juga sangat berperan dalam membuat adukan 
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beton yang bermutu, yaitu yang memenuhi sifat kekentalan adukan beton (workability), 

kekuatan dan ketahan betonnya. 

Untuk mengetahui kualitas beton, umumnya parameter yang diperiksa adalah 

pada kuat tekan beton. Kuat tekan beton ringan adalah sifat yang paling penting dari 

beton, biasanya berhubungan dengan sifat – sifat lain, maksudnya apabila kuat tekan 

beton tinggi, sifat – sifat lainnya juga baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji 

adanya pengaruh lama pengadukan campuran beton ringan, perawatan (curing), dan 

metode pengadukkan terhadap kuat tekan. Lama pengadukan campuran beton yang 

dimaksud adalah campuran beton yang digunakan untuk mencampur adukan beton 

dalam satuan menit, yang dihitung setelah semua bahan dimasukkan ke dalam mesin 

pengaduk (molen beton) menurut volume adukan dan putaran mesin pengaduk yang 

konstan, perawatan terhadap beton betujuan untuk menjamin tetap berlangsungnya 

proses hidrasi dan menghindari terjadinya kerusakan atau retak – retak dini terhadap 

beton serta optimasi kekuatan beton dapat dicapai mendekati kekuatan mutu beton 

yang telah direncanakan dengan menggunakan metode taguchi. 

 Metode taguchi merupakan metode perancangan yang berprinsip pada 

perbaikan mutu dengan memperkecil akibat dari variasi tanpa menghilangkan 

penyebabnya. Metode ini sangat efektif dalam peningkatan kualitas dan juga 

mengurangi biaya. Metode ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh lama 

pengadukan terhadapat kuat tekan beton ringan dan meminimasi banyaknya pengujian 

terhadap eksperimen untuk pembuatan beton ringan. Karakteristik respon yang 

digunakan adalah Large The Better pada kuat tekan karena semakin tinggi nilai kuat 

tekan beton ringan maka akan semakin baik. 

 Sehingga pada penelitian ini meneruskan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan (Setyawan, 2018) dengan menggunakan komposisi yang optimum yaitu 

semen 40%, pasir silika limbah sandblasting 40%,  foam agent 0,6 (Vfoam/Vmortar), 

dan pasir 20% dan melakukan penambahan yang belum ada pada penelitian yang 

dilakukan Setyawan (2018) yaitu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang   

optimalisasi faktor proses dan curing yang mempengaruhi kuat tekan pada beton 
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ringan. Faktor proses dan curing meliputi (metode pencampuran bahan, lama 

pengadukan bahan) dan perawatan atau curing yang akan digunakan pada penelit ian 

ini dengan menggunakan metode taguchi untuk meminimasi banyaknya pengujian 

terhadap eksperimen untuk pembuatan beton ringan sehingga lebih efektif dari metode 

sebelumnya yang dilakukan Setyawan (2018) yaitu metode factorial. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh metode pencampuran, lama pengadukan adonan dan 

perawatan (curing) terhadap kuat tekan beton ringan dengan agregat pasir 

silika. 

2. Bagaimana proses yang optimum dalam pembuatan beton ringan CLC yang 

dapat menghasilkan kuat tekan paling baik. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah didapatkan tujuan dan manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh metode pencampuran, lama pengadukan adonan dan 

perawatan (curing) terhadap kuat tekan beton ringan dengan agregat pasir 

silika.  

2. Mengetahui kondisi yang optimum dalam pembuatan beton ringan CLC yang 

dapat menghasilkan kuat tekan paling baik. 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian yang dilakukan pada benda uji adalah uji kuat tekan didasarkan 

pada SNI 03-0349-1989 yang termasuk dalam SNI bata beton untuk pasang 

dinding. 
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1.5 Manfaat 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang penanganan pasir 

sílika limbah sandblasting yang belum terolah. 

2. Dapat menjadi referensi pengembangan penelitian terkait beton ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


