BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Indonesia sedang dalam
pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Pembangunan infrastruktur yang
masif dapat dilihat seperti pembangunan tol jawa, pembangunan tol lintas sumatra,
dan masih banyak lagi. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan.
Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat.
Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri
rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya
harus ke sana, fokusnya harus ke sana (Widodo, 2019). Infrastruktur baru
dibutuhkan karena masuknya Indonesia ke era Industri 4.0.
Era Industri 4.0 adalah era dimana industri menggunakan alat berbasis
komputerisasi pabrik. Selain karena era Industri 4.0 pembangunan infrastruktur
yang masif juga disebabkan oleh masih banyaknya daerah Indonesia yang masih
belum tercukupi kebutuhan infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang
masif menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan bangunan untuk jalan,
dinding, atap, maupun kebutuhan untuk bangunan lainnya.
Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu
area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur
lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau
melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. Menurut Sahid (2010)
terdapat tiga jenis dinding, yaitu: dinding struktural, dinding ini berperan untuk
menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan cor beton untuk kolom (besi
beton) dinding non struktural, dinding ini adalah dinding yang tidak menopang
beban, hanya sebagai pembatas, apabila dinding ini dirobohkan bangunan tetap
berdiri, dinding partisi atau penyekat adalah batas vertikal yang ada di dalam
ruangan (interior). Ada beberapa bahan pembuat dinding, seperti batu bata, batako,
mycelium, bambu, jerami dan masih banyak lagi
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Batako merupakan salah satu bahan bangunan penyusun untuk dinding pada
bangunan atau gedung. Bata ini tidak dibuat dari tanah liat seperti batu bata merah,
tetapi dengan menggunakan campuran dari pasir, semen, dan air. Batako adalah
bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis ditambah dengan agregat
halus dan air dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya dan mempunyai luas
penampang lubang lebih dari 25% penampang batanya dan isi lubang lebih dari
25% isi batanya (PUBI, 1982:26).
Pasir semakin langka dan Program Lingkungan PBB memperkirakan bahwa
pada 2012 dunia kehilangan hampir 30 miliar ton pasir hanya untuk membuat beton.
Dalam perkembangannya, pembuatan batako dilakukan terus secara besar – besaran
dan menyebabkan jumlah pasir yang tersedia akan semakin berkurang (Torres,
2017). Dalam Studi yang dilakukan oleh Hidayat (2019) tentang pertambangan
pasir ilegal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. mengatakan bahwa
penambangan pasir ilegal di Sungai Bengawan Solo memberikan dampak buruk
bagi desa mulai dari jalan rusak, udara tercemar dan tergerusnya tanah disekitar
Bengawan Solo yang bisa menyebabkan longsor dan banjir.

Dalam hal ini

diperlukan penelitian-penelitian untuk mencari bahan alternatif yang mampu
mengatasi masalah tersebut dan juga mampu meningkatkan kualitas batako.
Bahan alternatif untuk membuat batako dapat ditemukan dari beberapa
bahan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan limbah. Selain dapat
menggantikan pasir untuk menjadi komposisinya, pemanfaatannya juga dapat
mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu jenis limbah yang dapat
dimanfaatkan adalah limbah kaca sebagai pengganti agregat halus dalam
pembuatan batako. Limbah kaca biasanya ditemukan dalam bentuk pecahan botol
kaca, piring kaca, pecahan kaca lembara, pecahhan kaca mobil (safety glass) dan
sebagainya. Berdasarkan CNN Indonesia (2017), dari sekitar 65 juta ton sampah
yang diproduksi di Indonesia setiap harinya, hanya 7% saja yang didaur ulang dan
69% lainnya hanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 24% lainnya
terbengkalai karena tidak terkelola dengan baik.
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Dian (2011) menyatakan bahwa Kaca ialah salah satu produk kimia yang
berasal dari gabungan berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang
dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkalixdan alkali tanah, pasir
serta berbagai penyusun lainnya. Dipandang dari segi fisika, kaca merupakan zat
cair yang sangat dingin. Disebutxdemikian karena struktur dari partikel
penyusunnya yang saling berjauhan seperti zat cair, namun kaca sendiri berwujud
padat karena proses pendinginan yang sangatxcepat sehingga partikel partikel silika
tidak. sempat menyusun diri secara teratur. Ada beberapa jenis kaca, yaitu: glass,
amber glass, green glass, pyrex glass dan fused silika (Setiawan, 2006). Kandungan
kimia dari kaca sendiri adalah SiO2 61,72%, Al2O3 3,45%, Fe2O 0,18%, dan CaO
2,59% (Hanafiah, 2011).
Rahmat, Hendriyani & Sa’diyah, 2020 mengatakan dalam analisis batako
dengan menggunakan serbuk kaca sebagai pengganti serbuk pasir mengatakan dari
hasil penelitiannya serap air batako dengan penambahan serbuk kaca dimana daya
serap air pada batako 0% serbuk kaca didapat besar penyerapan 4,1%, pada batako
25% serbuk kaca didapat 3,9%.
Nursyamsyi dan Liang (2018) melaporkan penggunaan campuran serbuk
kaca dan silika fume sebagai alternatif pengganti pasir dengan variasi 0%, 5%, 10%,
15%, 20%, dan 25% untuk pembuatan batako melaporkan bahwa dari hasil uji kuat
tekan didapatkan angka 43,529 Kg/cm2. Dari hasil tersebut mutu berdasarkan SNI
03 – 0349- 1989 batako yang diperoleh termasuk batako mutu III. Hasilnya tidak
melebihi kualitas batu bata padat karena pori pori muncul. Semakin besar pori pori
pada batako maka semakin tinggi nilai serapannya, namun demikian kualitas yang
dihasilakan dari batako tersebut semakin rendah.
Mengacu pada paparan di atas maka terdapat potensi untuk membuat batako
dengan kuat tekan lebih tinggi dan daya serap air lebih rendah dengan campuran
serbuk limbah kaca. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan
permasalah di atas sehingga diharapkan didapat hasil yang diinginkan dengan judul
“PERILAKU BATAKO MENGGUNAKAN SERBUK LIMBAH KACA
SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN PASIR TERHADAP KUAT
TEKAN DAN DAYA SERAP”.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan bangunan yang makin meningkat
2. Jumlah pasir yang semakin berkurang
3. Jumlah limbah kaca yang banyak belum dimanfaatkan secara maksimal
4. Limbah kaca akan menjadi limbah yang menyebabkan polusi lingkungan.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan agar masalah yang dikaji dalam
peneletian ini menjadi terarah dan tidak melebar terlalu jauh maka dibuat batasan
masalah sebagai berikut :
1. Limbah kaca merupakan kaca dari segala jenis kaca
2. Variasi kaca yang digunakan untuk pengganti pasir adalah 35%, 40%, 45%
berdasarkan volume batako.
3. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe 1 dengan merek
Dynamix.
4. Pasir yang digunakan adalah pasir dari daerah Muntilan, Magelang.
5. Batako yang diganakan adalah batako pejal dengan dimensi batako
30x10x15 cm.
6. Perbandingan bahan penyusun batako adalah 1:6 dengan perbandingan
volume.
7. Air yang digunakan adalah air yang ada di pabrik batako “Baba batako”
yang sudah memenuhi syarat.
8. Umur Batako yang diuji adalah 28 hari.
9. Setiap variasi bahan pengujian dibuat 5 benda uji
10. Tidak ada pengujian kimiawi terhadap limbah kaca.
11. Mesin yang digunakan untuk membuat batako adalah mesin press hidrolik
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D. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut
maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana perilaku dan persentase optimal batako penggantian sebagian
pasir dengan serbuk limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir dengan
variasi 35%, 40%, 45% terhadap kuat tekan batako ?
2. Bagaimana perilaku batako dan persentase optimal penggantian sebagian
pasir dengan serbuk limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir dengan
variasi 35%, 40%, 45% terhadap daya serap air batako ?
3. Bagaimana nilai kuat tekan yang dihasilkan dari penggantian sebagian
pasir dengan serbuk limbah kaca di banding kelas kuat mutu II batako ?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah tersebut maka
tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui perilaku dan persentase optimal batako menggunakan
limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir terhadap kuat tekan.
2. Untuk mengetahui perilaku dan persentase optimal batako menggunakan
serbuk limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir terhadap daya serap
air batako.
3. Untuk mengetahui nilai kuat tekan batako yang dihasilkan dari
penggantian sebagian pasir dengan serbuk limbah kaca dibanding kelas
kuat batako.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini begitu penting karena dapat menghasilkan informasi yang
dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian baik secara teoritis
maupun praktis.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi
beton, khususnya tentang perilaku serbuk limbah kaca sebagian
pengganti sebagian pasir terhadap kuat tekan batako.
b. Memberikan informasi untuk memanfaatkan serbuk limbah kaca yang
merupakan limbah dari rumah tangga sebagai alternatif bahan
bangunan.
c. Sebagai pendukung teori-teori sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan informasi tentang serbuk limbah kaca sebagai bahan
campuran pembuatan batako .
b. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan mendapatkan formula yang
tepat, sehingga mendapatkan batako dengan pengganti.

