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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton mempunyai potensi yang luas dan sangat penting. Beton dapat digunakan pada 

konstruksi bangunan gedung, jembatan, dermaga dan lainnya. Banyaknya penggunaan beton 

dalam konstruksi akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan material pembentuk beton, 

sehingga memicu pengeksplorasian penambangan batuan yang berlebihan, batuan merupakan 

salah satu komponen utama pembuatan beton. 

Mengulas  peristiwa  luapan  lumpur  yang terjadi di  Porong, Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa  

Timur, lumpur  panas  yang  berasal  dari  pengeboran sumur  migas  oleh  salah satu perusahaan 

yang ada di  Brantas  tahun  2006  lalu , sampai  saat  ini  masih  menyisakan  dampak yang besar 

terhadap lingkungan di sekitar lokasi. Salah satunya dengan   memanfaatkan lumpur  tersebut 

menjadi bahan  yang berguna dengan menjadikan sebagai bahan bangunan. 

Menurut Darminto, lumpur Sidoarjo  merupakan  zat mampat  yang belum dimanfaatkan  secara  

optimal  dan  apabila  dioptimalkan  akan  bernilai  jual  tinggi, seperti  halnya  pasir  besi,  batu  

kapur,  atau  silika.  Misalnya,  pasir  hitam  yang mengandung besi  itu  bila  dijual  untuk  bahan  

bangunan  seperti  apa  adanya  akan bernilai  jual  sangat  murah,  tapi  bila  diolah  dengan  

teknologi  sederhana  akan bernilai jual tinggi. Kandungan semen pada lumpur Sidoarjo cukup 

tinggi  yakni 59 persen lumpur dicampur bahan baku bangunan akan setara dengan 61 persen 

semen dicampur bahan baku bangunan. Dari hasil penelitiannya, lumpur Sidoarjo terutama  yang 

sudah kering, lumpur tersebut ternyata mengandung unsur  semen 59 persen dan saat dicoba 

pada industri paving block justru memiliki kekuatan dua kali lipat semen 

(http://www.investor.co.id/pages/search/index.php?keywords=lumpur+lapindo+sidoarjo&x=19&

y=17). 

Tabel I.1 Kandungan Kimia Lumpur Sidoarjo dan Semen 

Nama 

Material 

Kandungan Kimia (%) 

Nama 

Material 

SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 TiO2 MgO Na2O K2O SO2 SO3 Hilang 

Pijar 

Lumpur 

Lapindo 

53,08 2,07 5,60 18,27 0,57 2,89 2,97 1,44 2,96 - 10,15 

Semen 20,8 65,3 3,0 6,9 - Max 2,0 - - - 1,6 Max 1,5 

                                                                                         (Sumber : Aristianto, 2006) 

http://www.investor.co.id/pages/search/index.php?keywords=lumpur+lapindo+sidoarjo&x=19&y=17
http://www.investor.co.id/pages/search/index.php?keywords=lumpur+lapindo+sidoarjo&x=19&y=17
http://www.investor.co.id/pages/search/index.php?keywords=lumpur+lapindo+sidoarjo&x=19&y=17
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan serbuk halus dari lumpur Sidoarjo yang dipanaskan 

dengan suhu 900°C, 1000°C dan 1100°C terhadap kuat tarik belah beton?  

2. Berapakah kadar optimum penambahan serbuk halus lumpur Sidoarjo dengan pemanasan 

suhu tinggi, variasi kadar penambahan lumpur Sidoarjo pada variasi pemanasan suhu tunggi 

adalah 0%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5% dari berat semen yang digunakan? 

3. Bagaimana perbedaan kualitas beton normal dengan beton dengan bahan tambah serbuk 

halus dari lumpur Sidoarjo yang dipanaskan pada umur 28 hari dengan suhu tinggi ditinjau 

dari segi kuat tarik belahnya? 

 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian Beton dilaksanakan oleh Sri Hudi (2011) dengan judul Pemanfaatan Limbah 

Lumpur Sidoarjo Sebagai Bahan Bata Merah, pada penelitian ini tinjauan meliputi kuat lentur, 

kuat geser, kuat tekan dan keausan bata pada bata menggunakan lumpur Sidoarjo, dibandingkan 

dengan bata merah normal. 

Penelitian lain dilaksanakan dengan bahan lumpur lapindo lapindo pernah dilakukan oleh 

Yuli Suprianto (2012) dengan judul Tinjauan Kuat Tekan Beton Dengan Pemanfaatan Lumpur 

Kering Tungku Ex Lapindo Sebagai Pengganti Semen. Penelitian ini dilakukan dengan memakai 

lumpur lapindo Sidoarjo sebagai bahan tambah pengganti semen ditinjau dari kuat tekannya.  

Penelitian terakhir dilakukan oleh Aryudya (2012) dengan judul Kuat Tekan Beton 

Dengan Bahan Tambah Serbuk Halus Dari Lumpur Kering Tungku Ex Lapindo. Penelitian ini 

bertujuan Untuk mengetahui perbedaan kualitas beton normal dengan beton dengan bahan 

tambah serbuk halus dari lumpur kering tungku ex Lapindo ditinjau dari segi kuat tekannya. 

 Penelitian dengan Judul Pengaruh Variasi Pemanasan Suhu Tinggi Dan Kadar        

Lumpur Sidoarjo Sebagai Bahan Pengganti Semen Pada Kuat Tarik Belah Beton, berdasarkan 

perbedaan tinjauan dan metode penelitiannya belum pernah dilakukan terutama di Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan serbuk halus dari pemanasan lumpur 

Sidoarjo terhadap kuat tarik belah beton pada umur 28 hari suhu 900°C, 1000°C dan 1100°C. 

b. Untuk mengetahui penggunaan serbuk halus dari pemanasan lumpur Sidoarjo dengan 

prosentase 0%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5%, sehingga didapatkan hasil kuat tarik belah 

beton yang maksimal. 

c. Untuk mengetahui perbedaan kualitas beton normal dengan beton dengan bahan tambah 

serbuk halus dari pemanasan lumpur Sidoarjo ditinjau dari segi kuat tarik belahnya. 

2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini diantaranya : 

a. Penambahan serbuk halus dari lumpur Sidoarjo yang dipanaskan dengan suhu tinggi 

diharapkan bisa menjadi bahan tambah yang minimal menyamai kualitas beton pada beton 

normal, terutama kuat tariknya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang positif dan kedepannya dapat 

mengurangi volume luapan lumpur yang ada di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. 

c. Dapat digunakan sebagai produk-produk bangunan yang bermanfaat dan bernilai ekonomis, 

dikarenakan cara pembuatan dan mendapatkan bahan utama yang relatif mudah dan banyak 

tersedia. 

 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan meliputi sebagai berikut :  

1. Semen yang dipakai merupakan semen Portland biasa jenis I dengan merk Gresik. 

2. Agregat kasar (batu pecah mesin) berasal dari Wonogiri. 

3. Agregat halus (pasir) berasal dari Merapi. 

4. Bahan tambah terbuat dari serbuk halus lolos saringan no.100 dari lumpur Lapindo 

dengan variasi suhu tinggi 3 varian. 

5. Prosentase penambahan serbuk halus lumpur Lapindo pada beton campuran dengan 

adalah : 0%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5% dari berat semen yang digunakan. 
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6. Variasi suhu tinggi pemanasan lumpur Lapindo Sidoarjo : 900˚C, 1000˚C, 1100˚C 

(setelah pemanasan mencapai suhu 900˚C, 1000˚C, 1100˚ kemudian ditahan selama 5 

menit di dalam oven) 

7. Setiap variasi serbuk halus  dibuat 5 benda uji untuk kuat tarik beton. 

8. Benda uji silinder beton dengan diameter : 15cm dan tinggi : 30cm. 

9. Metode perencanaan menggunakan ACI ( American Concrete Institute ). 

10. Metode pengujian kurat tarik belah beton menggunakan SNI 03-2491-2002. 

11. Jumlah keseluruhan benda uji adalah (5 x 5 x 3) + 5 = 80 benda uji. 

12. Tinjauan analisis penelitian untuk mengetahui kuat tarik belah beton dengan bahan 

tambah lumpur lapindo pada variasi pemanasan suhu tinggi. 

13. Umur beton yang diuji adalah 28 hari dengan kuat tekan rencana f’c  25 MPa. 

14. Fas ( faktor air semen ) yang digunakan adalah 0,6. 

15. Pemanasan lumpur Lapindo Sidoarjo dengan dengan variasi suhu 900˚C, 1000˚C, 

1100˚C, dilaksanakan di Laboraturium studio kramik Pusat Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Seni Dan Budaya (PPPPTK) 

Yogyakarta. 

16. Pengujian kadar kimia lumpur Sidoarjo dilaksanakan di Laboraturium MIPA terpadu 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). 

 

 


