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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan industri konstruksi terus meningkat, sehingga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang campuran material pada komponen 

utama dalam suatu bangunan yakni beton. Dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan akan campuran beton, banyak penelitian yang membahas tentang 

material komposit. Material komposit merupakan suatu substansi yang 

tersusun dari kombinasi dua atau lebih material yang berbeda. Material 

komposit diharapkan dapat memberikan sifat yang lebih baik dari bahan 

penyusunnya. 

Material yang dapat dijadikan sebagai campuran beton adalah 

bentonite. Bentonite atau clay adalah istilah yang digunakan untuk sejenis 

lempung yang mengandung mineral montmorillonite. Bentonite memiliki 

nama lain bleaching earth atau montmorillonite (Ashari dkk, 2017). Potensi 

alam bentonite yang cukup besar salah satunya berada di Kabupaten Malang, 

baik dari sisi volume maupun variasi jenis material. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), produksi di Kabupaten Malang menghasilkan sekitar 

10.170 ton dengan luas areal tambang sekitar 46,19 ha. Salah satu perusahaan 

yang menghasilkan limbah bentonite adalah PT. Smart Tbk Surabaya. 

Perusahaan tersebut memiliki hasil pengolahan berupa limbah padat Spent 

Bleaching Earth (SBE) yang merupakan nama lain dari bentonite, dengan 

kapasitas  mencapai 737,19 ton dalam waktu satu bulan (Ashari dkk, 2017). 

Salah satu penelitian tentang bentonite telah dilakukan oleh Moch. 

Luqman Ashari, Denny Dermawan, Refin Bagus Sunaryo dengan judul 

“Pemanfaatan Limbah Padat Spent Bleaching Earth pada PT. SMART Tbk. 

Surabaya Sebagai Pengganti Agregat Halus pada Campuran Beton”. Dari 

penelitian tersebut didapatkan beton yang memenuhi kuat tekan rencana (28,5 

MPa) adalah beton SBE 10% dan SBE 20% dengan nilai kuat tekan masing-

masing sebesar 34,16 MPa dan 29,06 MPa. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ashari dkk (2017) akan dijadikan sebagai data sekunder. Alasan memilih 



penilitian tersebut karena didapatkan penurunan kuat tekan berturut-turut 

sebesar 17,32%, 29,67%, 53,87%, dan 79,45%. Jika melihat penelitian lain, 

didapatkan hasil peningkatan perancangan beton yang jauh lebih baik. 

Berbagai pendekatan eksperimen telah dikembangkan dalam 

perencanaan rekayasa konstruksi yang mana memiliki tujuan mempercepat 

pelaksanaan, mengurangi kegagalan eksperimen, serta tetap memperhatikan 

kualitas dan biaya pengerjaan. Pendekatan dengan metode robust design telah 

diperkenalkan oleh ahli rekayasa kualitas di Negara Amerika Serikat pada 

tahun 1980-an, ahli rekayasa tersebut bernama Taguchi. Salah satu penelitian 

tentang aplikasi metode taguchi telah dilakukan oleh Claudia Kosada (2017) 

dengan judul “Penerapan Metode Taguchi pada Perancangan Eksperimen 

Beton Geopolimer Berbasis Abu Layang”. Dengan menggunakan metode 

taguchi diprediksi kuat tekan geopolimer dapat ditingkatkan hingga maksimal 

18,71 MPa dari kuat standar nya 17 MPa. Dengan adanya metode taguchi, 

dengan variabel yang sama bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Penelitian tentang aplikasi metode taguchi tanpa melakukan 

eksperimen juga telah dilakukan. Sebagai contoh penelitian oleh Mia Kristina 

Damayanti (2017) dengan judul “Desain Parameter Eksperimen untuk 

Optimasi Nilai Frangibility Factor Material Komposit dengan Metode 

Taguchi dan Neural Network”. Pada penelitian ini digunakan data sekunder 

melalui tim riset LPDP Laboratorium Fisika ITS. Didapatkan hasil optimasi 

setting level parameter yaitu pada kombinasi 20%wt Sn, tekanan kompaksi 

450 MPa dan temperatur sintering 500oC. Serta penelitian lain oleh Annisa 

Ayu Wulandari, Triastuti Wuryandari, Dwi Ispriyanti (2016)  juga telah 

melakukan aplikasi metode taguchi dengan menggunakan data sekunder yang 

didapatkan dari penelitian lain. Pada penelitian ini diperoleh kombinasi yang 

paling optimal serta persentase kontribusi masing-masing faktor terhadap 

penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

dapat ditarik permasalahan pada penelitian ini adalah terjadi penurunan kuat 

tekan beton pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini dilakukan 

perancangan beton menggunakan data sekunder, kemudian akan dioptimasi 



menggunakan metode taguchi. Pengembangan beton dengan metode taguchi 

diharapkan dapat mengoptimalkan perancangan beton pada pengembangan 

rekayasa konstruksi. Variabel yang mempengaruhi perancangan beton 

dipelajari untuk selanjutnya dioptimalkan. Analisis tersebut untuk 

mengestimasi variansi error pada analisis varian, sehingga estimasi yang 

dihasilkan akan lebih baik. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang, maka muncul pertanyaan yaitu bagaimana menentukan komposisi 

yang paling optimal dan menentukan persentase kontribusi setiap variabel 

terhadap kuat tekan beton dengan menggunakan metode taguchi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapatkan tujuan dari 

penelitian ini yakni untuk menentukan komposisi yang paling optimal dan 

menentukan persentase kontribusi setiap variabel terhadap kuat tekan beton 

dengan menggunakan metode taguchi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan membuka wawasan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. Secara praktis, dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat penggunaan material pada industri konstruksi dan 

masyarakat umum sebagai acuan untuk ditindak lanjuti. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Limbah Padat Spent Bleaching Earth pada PT. 



SMART Tbk. Sebagai Pengganti Agregat Halus pada Campuran Beton” 

oleh Moch. Luqman Ashari, Denny Dermawan, Refin Bagus Sunaryo. 

2. Penelitian ini menggunakan metode taguchi dan tidak melakukan 

eksperimen konfirmasi setelah mengoptimasi dengan metode taguchi 

3. Penelitian beton yang di maksudkan adalah beton struktural berdasarkan 

SNI 2847:2013 (Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung). 

4. Penelitian menggunakan komposisi material sebagai standar mutu beton 

berdasarkan SNI 7394:2008 (Komposisi material beton dalam setiap 1 

m3). 

5. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol komposisi semen, air, pasir 

agregat sebelum dan setelah dilakukan subtitusi material bentonite. 

6. Penelitian ini tidak membahas reaksi kimia antara bentonite dengan beton. 

Penelitian ini tidak mencantumkan analisis biaya. 
 
 


