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ABSTRAK 
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Beton merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan untuk 

pembuatan bangunan. Tidak selamanya beton terbuat dari campuran semen, air, 
pasir dan kerikil. Salah satu alternatif pengunaan agregat kasar yaitu dengan 
menggunakan limbah industri keramik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh penambahan pecahan keramik terhadap kuat tekan ,serapan air dan nilai 
ekonomis.  

Parameter yang diteliti dalam penelitian ini meliputi karakteristik bahan 
susun bata beton berlubang, yakni pengujian berat jenis pasir muntilan ,gradasi 
pasir muntilan, berat jenis keramik, kandungan air dan gradasi pecahan keramik, 
kuat tekan bata beton berlubang dan serapan air bata beton berlubang. Agregat 
kasar yang dipakai berupa pecahan keramik pada berat semen 350 kg/m³ dan 
variasi faktor air semen 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6. Pengujian bata beton berlubang 
dilaksanakan pada umur 28 hari. Dari hasil penelitian karakteristik bahan susun 
bata didapat gradasi pasir muntilan yang dipakai masuk zona 2 yakni pasir agak 
kasar, berat jenis rata-rata pasir muntilan 2,60 sedangkan berat jenis keramik 1,84. 

Dari hasil pengujian diketahui kuat tekan bata beton berlubang terus 
mengalami penurunan sejalan dengan penambahan f.a.s. Kuat tekan maksimum 
terdapat pada f.a.s 0,4 yaitu 18,95 MPa, dan kuat tekan terendah terdapat pada 
f.a.s 0,6 yaitu 13,85 MPa. Serapan air bata beton berlubang terus mengalami 
kenaikan seiring dengan penambahan jumlah pasta semen. Serapan air terendah 
terdapat pada jumlah pasta 490 kg/cm³ yaitu 8,2% dan serapan air maksimum 
terdapat pada jumlah pasta 560 kg/cm³ yaitu 11,445%. Dari analisa bata beton 
dengan agregat pecahan keramik diperoleh harga Rp. 472.410,- tiap m³, 
sedangkan bata beton biasa adalah Rp. 475.230,-per m³. Dari hasil penelitian ini, 
keramik dapat direkomendasikan sebagai agregat kasar pada pembuatan beton 
ringan dan beton non struktur seperti bata beton berlubang. 

 


