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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah : (l) secara urnurn, untuk mencari bahan filler
alternatif yang dapat disubtitusikan pada adukan sehingga menghasilkan peningkatan
kuat tekan adukan, (2) secara khusus, untuk mengetahui nilai kuat tekan adukan bila
ditambah bahan tambahfiller tepung tegel keramik.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Variabel penelitian tediri dari
(1) Variabel terikat: nilai kuat tekan adukan, (2) Variabel bebas adalah variasi jumlah
tepung limbah tegel keramlk (filler). Variasi jumlah tepung limbah tegel keramik
1filler) dibagi dalam tiga katagori yaitu (0%; l0 o/o; 12,5 % ; 15 %) dari berat semen
portland. Penetapan 0 Yo variasi jumlah tepung limbah tegel keramik serta komposisi
perbandingan 1:4 digunakan sebagai variabel kontrol. Jumlah sel data dalam
penelitian ini sebanyak 5 x 4 sel. Sehingga secara keseluruhan jumlah sampel
sebanyak 20 benda uji. Data kuat tekan adukan dianalisis dengan analisis statistik
anava satu jalur. Alasan penetapan dengan teknik ini dikarenakan bahwa penelitian
ini merupakan penelitian eksperimen dengan satu faktorial. Analisis diskriptif juga
dipakai dalam penelitian ini. Hal ini untuk kepentingan mendiskripsikan dan
membahas hasil temuan penelitian. Analisis ini mencakup harga mean (M) dan
standar deviasi (SD). Namun sebelum teknik analisis ini digunakan, terlebih dahulu
data setiap sel diuji mengenai melalui uji persyaratan analisis.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
Nilai kuat tekan rata-rata adukan yang tertinggi adalah pada variasi 10ah, kemudian
secara berturut-turut disusul pada variasi \Yo, 12,5 yo dan 15 %. Hipotesis penelitian
ditolak, Fhitung > Ftabel (116,76>3,21) pada taraf nyata 0,05. Keempat variasi
penambahan serbuk tegel keramik menyebabkan kuat tekan yang berbeda secara
ny'ata.
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