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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di lihat dari segi perkembangan pembangunan kota di sekitar Kabupaten 

Banyumas dan Kabupaten Cilacap yang setiap tahun meningkat, kebutuhan 

akan material bangunan meningkat. Salah satunya adalah kebutuhan material 

agregat kasar. Agregat kasar di ambil dari sungai – sungai yang ada di sekitar 

kota tersebut, yang jika di ambil terus – menerus akan mengakibatkan 

kerusakan daerah sungai. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya yang lain, 

di harapakan dapat meminimalisir cadangan sumber agregat kasar tersebut. 

Salah satunya dengan memanfaatkan batu karang yang ada di pantai 

Nusakambangan, Kabupaten Cilacap ( batu karang mati ) sebagai pengganti 

agregat kasar.   Terdapat banyak batu karang di pantai tersebut yang tidak di 

manfaatkan. 

Batu karang merupakan struktur batuan sedimen dari kapur (kalsium 

karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu. Batu karang 

merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas 

koral. 

Dalam istilah terumbu karang atau batu karang adalah koral, koral yaitu 

sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai 

pembentuk utama terumbu. ( Iswandi : 2012 ). 

Penelitian ini di lakukan sebagai salah satu bentuk variasi pembuatan 

beton dengan penggantian agregat kasar ( batu split ) dengan batu karang 
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sebagai agregat kasarnya. Penelitian pembuatan beton ini menggunakan batu 

karang yang sudah mati atau yang sudah terdampar di pinggir pantai, tepatnya 

di pantai Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, sehingga tidak merugikan atau 

merusak ekosistem laut tersebut 

 

Gambar 1.1 Batu karang pantai Nusakambangan 

(Sumber : arumwikarti.tumblr.com)  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat di rumukan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah penggantian agregat kasar ( batu split) dengan batu karang bisa 

menghasilkan kuat tekan beton yang sama dengan SNI atau tidak. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, di dapat Tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh batu karang  sebagai pengganti agregat kasar terhadap 

kuat tekan beton. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Tujuan Penelitian di atas di dapat manfaat sebagain berikut: 

1. Peneliti dapat mengetahui nilai kuat tekan beton terhadap penggantian 

agregat kasar ( batu split ) dengan batu karang. 

2. Mengetahui apakah batu karang yang sudah mati dapat di pakai sebagai 

material pembuatan beton. 

E.  Batasan Masalah 

1. Bahan pengganti agregat kasar adalah batu karang yang ada di pantai 

Nusakambangan, Kabupaten Cilacap yang sudah di pecah dengan ukuran 

1-2 cm. 

2. Batu karang yang dipakai adalah batu karang yang sudah mati atau yang 

sudah terdampar di pinggir – pinggir pantai tersebut. 

3. Agregat halus yang digunakan adalah yang lolos saringan ayakan 

berukuran maksimum 4,76 mm, berat minimum 500 gram yang berasal 

dari sungai Serayu Kabupaten Banyumas. 

4. Menggunakan air sumur.  

5. Menggunakan semen tiga roda. 

6. Benda uji berupa beton selinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

7. Campuran yang digunakan untuk pembuatan beton adalah dengan mutu 

beton K-250 ( fc’ 21,7 Mpa ) . 

8. Pengujian bahan dasar beton, pembuatan  beton uji,dan pengujian kuat 

tekan beton dilakukan di laboratorium bahan bangunan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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9. Benda uji di buat 15 buah sempel. 

10. Umur benda uji adalah 7 hari dan di konversi pada umur 28 hari. 
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