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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Beton merupakan barang primer bagi pembangunan konstruksi di kota-kota 

besar, terutama di Negara-negara maju. Pemilihan beton sebagai bahan utama pada 

konstruksi bangunan didasarkan oleh sifat-sifat beton itu sendiri yang sangat 

mendukung, di antaranya : harganya relatif murah, memiliki kekuatan tekan tinggi, 

serta mempunyai sifat tahan terhadap perkaratan ataupun pembusukan oleh kondisi 

lingkungan. Kualitas beton bergantung pada bahan-bahan penyusunnya. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kualitas beton adalah adanya beton setelah beton 

mengeras. Pada campuran beton normal ruang-ruang terisi oleh air yang terjebak oleh 

partikel-partikel semen, yang akhirnya membentuk rongga-rongga yang akan 

mengurangi kekuatan beton. 

 Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat terjadinya rongga pada beton, 

maka dipakai material yang berfungsi sebagai filler dalam adukan beton. Oleh karena 

itu untuk mendapatkan komposisi yang baik dalam suatu campuran beton, perlu 

diadakan penelitian dengan bahan tambah abu tempurung kelapa. Pada umumnya 

masyarakat pedesaan, memanfaatkan tempurung kelapa untuk berbagai macam alat 

dapur disamping sebagai bahan bakar untuk memasak.  

 Menurut Child, 1974 (dalam Suhardiyono, 1995), tempurung kelapa 

mempunyai komposisi kimia, yang meliputi : sellulose 26,6%, pentosan 27,7%, 

lignin 29,4%, abu 0,6%, solvent ekstraktif 4,2%, uronat anydrat 3,5%, nitrogen 

0,11%, dan air 8%. 

 Hal yang paling penting dalam pembuatan beton adalah beton harus 

mempunyai konsistensi yang baik, tetap kompak, tidak mengalami segregasi dan 

bleeding sehingga diperoleh beton dengan kualitas yang baik dan memadai. Kuat 

tekan beton selain dipengaruhi oleh gradasi agregat, kualitas, maupun sifat agregat 

dan cara pemadatan juga dipengaruhi oleh perbandingan antara air dan semen yang 

dipakai (faktor air semen). Semakin kecil faktor air semen yang digunakan maka akan 

menghasilkan kuat tekan yang semakin besar. Tetapi sedikitnya jumlah air yang 
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digunakan akan menyebabkan rendahnya kelecakan campuran yang berakibat sulit 

dikerjakan. 

 Bahan tambah atau bahan additive sebagai campuran pada adukan beton 

dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa selain meningkatkan mutu beton bahan 

tambah juga memperbaiki performance atau sifat pembawaan beton menurut tujuan 

pemakaiannya. Penggunaan bahan tambah berupa abu tempurung kelapa diharapkan 

dapat menutup rongga-rongga di dalam beton, sehingga akan didapat mutu beton 

yang baik dan efisien. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh penambahan abu tempurung kelapa terhadap kuat tekan dan 

kuat tarik belah beton. 

2) Berapakah persentase optimal penambahan abu tempurung kelapa agar diperoleh 

kuat tekan dan kuat tarik belah beton maksimal. 

 

C. Keaslian Penelitian 

             Penelitian yang menyajikan kuat tekan beton dengan bahan tambah abu 

tempurung kelapa pernah diteliti oleh Prasetyo, 2005, diperoleh hasil kuat tekan pada 

penambahan abu tempurung kelapa 20 % mengalami peningkatan 22,86% pada fas 

0,4 dan fas 0,5 umur 14 hari mengalami peningkatan 21,112% dari kuat tekan beton 

rencana semula. Berdarkan hal tersebut maka pada peneliti ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kuat tekan dan kuat tarik beton dengan bahan tambah abu 

tempurun kelapa pada variasi 0%, 20%, 40%, 60% pada fas 0,45 umur 28 hari. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

          Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penambahan abu tempurung kelapa 

terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton pada umur 28 hari. 
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b. Untuk mengetahui penggunaan abu tempurung kelapa yang optimal, sehingga 

didapat hasil kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang maksimal. 

2. Manfaat Penelitian 

             Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan, bahwa penambahan abu 

tempurung kelapa pada pemakaian tertentu dari campuran beton dapat meningkatkan 

kualitas beton dan dapat menutup rongga-rongga di dalam beton, sehingga abu 

tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai bahan tambah. Manfaat lain dengan adanya 

penelitian ini dihaharapkan dapat memberikan suatu pandangan dan bukti nyata 

tentang penggunaan abu tempurung kelapa sebagai bahan tambah campuran beton 

yang memiliki nilai ekonomis karena cara mendapatkanya mudah dan harganya 

relatif murah. 

 

E. Batasan Masalah 

             Pada menelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga penelitian 

yang dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang menjadi 

batasan masalah, sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Gresik. 

2. Agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran maksimum 40 mm, berasal dari 

Boyolali. 

3. Agregat halus (pasir), berasal dari Klaten, Jawa Tengah. 

4. Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan,Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Persentase abu tempurung kelapa : 0%, 20%, 40%, 60% dari total berat agregat 

halus yang digunakan dan tiap variasi abu tempurung kelapa 5 (lima) benda uji. 

6. Benda uji berupa silinder beton dengan diameter = 15 cm dan h = 30 cm. 

7. Jumlah seluruh benda uji adalah 40 benda uji. 

8. Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

9. Faktor air semen (fas) 0,45. 

10. Kuat tekan rencana f”c = 25 MPa 

11. Metode perancangan yang digunakan adalah SNI-90. 

 


