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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Spent Bleaching Earth (SBE) termasuk ke dalam limbah hasil pemucatan 

industri oleokimia atau CPO sehingga termasuk ke dalam golongan limbah hasil 

pengolahan lemak hewan/nabati .Limbah tersebut berdasarkan PP No 85 Tahun 1999 

termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sumber spesifik. Menurut 

PP 74/2001, bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat dan atau 

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkanlingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 

hidup lainnya.  

Limbah spent bleaching earth tersusun dari beberapa komposisi kimia yang 

salah satunya berupa SiO2dengan presentasemencapai 83,05%. SiO2 atau biasa 

dikenal dengan debu silika berpotensi menyebabkan penyakit silikosis. Di sisi lain, 

SiO2 merupakan salah satu senyawa penyusun semen Portland.   

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, serta mengacu pada tingginya 

kadar SiO2 dan besarnya kuantitas limbah SBE hasil produksi, maka perlu diadakan 

riset tentang pengolahan dan pemanfaaatan limbah SBE sebagai bahan substitusi 

semen pada campuran pembuatan beton.  

Pengujian ini akan menggunakan limbah SBE sebagai bahan pengganti semen 

pada campuran pembuatan beton. Parameter yang digunakan untuk menguji 

kelayakan limbah SBE sebagai bahan substitusi semen ini adalah dengan uji kuat 

tekan beton. 

Dalam pengujian tugas akhir ini penulis menggunakan spent bleaching earth 

sebagai bahan perekat beton (Non Struktural) dengan metode mix design yang 

digunakan yaitu SNI 7656:2012. 
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1.2. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan bahan  yaituSpent Bleaching Earth, Agregat halus dan Agregat 

Kasar dari Tanjung Balai. 

2. Benda uji berbentuk silinder dengan dimensi 15 cm x 30 cm.  

3. Mutu beton yang di rencanakan adalah f’c 10 Mpa.  

4. Pengujian di lakukan pada umur 7,14, 21dan 28 hari.  

5. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Uji Bahan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis.  

6. Perawatan beton dilakukan dengan cara perendaman.  

7. Air untuk campuran beton adalah air sumur bor di Politeknik Negeri Bengkalis.  

8. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan. 

9. Persentase untuk campuran Spent Bleaching Earth adalah 10%, 20%, 30%, dan 

40% SNI 03-2834-2000. 

10. Mix design dilakukan dengan mengunakan SNI 7656:2012. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan Batasan masalah yang ada, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa kuat tekan yang dihasilkan tiap persentase penambahan spent 

bleaching earth? 

2. Bagaimana pengaruh dari penambahan material spent bleaching earth 

terhadap berat volume? 

3. Bagaimana pengaruh dari penambahan material spent bleaching earth 

terhadap uji slump? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan nilai kuat tekan tiap persentase penambahan spent 

bleaching earth 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari penambahan spent bleaching earth 

terhadap berat volume. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari penambahan spent bleaching earth 

terhadap uji slump 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a) Bagian awal dari laporan berisi tentang : Halaman Pengesahan, Halaman  

Pernyataan Orissinalitas, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, 

Daftar Tabel, Daftar Simbol dan Singkatan. 

b) Bagian Isi Laporan : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TIANJAUN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka 

mengenai pengertian Lean concrete dan Beton, dijelaskan bahan material 

penyusun beton, dan metode tata cara pengujian beton Spent Bleaching Earth. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, metode dan 

perancangan, diagram alir, teknik pengumpulan dan analisa data, serta proses 

analisis dan penafsiran 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini dijelaskan mengenai pemerikasaan bahan penyusun beton normal 

dan beton campuran dengan bahan Spent Bleaching Earth yang meliputi : air, 

semen, agregat halus, agregat kasar serta melihat perbandingan antara beton 

normal dengan beton yang menggunakan Spent Bleaching Earth. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran  

c) Bagian Akhir Laporan 

Bagian akhir laporan memuat table daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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