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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus 

yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan secara 

umum. Dalam pelaksanaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

memacu adanya pengembangan kreatifitas setiap orang sebagai modal agar 

pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih baik. Seiring dengan hal tersebut, 

peningkatan mutu, efisiensi, dan produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan 

terutama yang terkait dengan sektor fisik mutlak harus dilakukan. 

Peningkatan kualitas campuran beton akan menghasilkan beton mutu 

tinggi. Kualitas yang baik pada campuran beton dengan bahan tambah 

(admixture), bertujuan untuk mengubah satu atau lebih sifat bahan penyusun 

beton yang baik dalam keadaan segar maupun setelah keras, seperti bahan tambah 

serbuk arang briket batubara dan abu terbang (fly ash) serta bahan pengganti 

seperti serbuk batu dust. 

Abu terbang atau fly ash adalah produk sampingan dari industri 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai 

bahan bakar sedangkan serbuk arang briket batubara adalah butiran halus hasil 

residu pembakaran batu bara atau serbuk batu bara yang lolos saringan No. 200. 

Kedua bahan tersebut berupa butiran halus ringan, bundar, tidak porous dan 

bersifat pozzolan, sehingga bisa menjadi additive mineral yang baik untuk beton 

sedangkan serbuk batu (dust) merupakan hasil sampingan dari mesin pemecah 

batu (stone crusher) yang memiliki ukuran butir 0 - 5 mm.  

Usaha penelitian perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu alternatif baru 

dalam teknologi beton, dengan menggunakan bahan tambah serbuk briket 

batubara atau dengan fly ash serta penggantian agregat halus dengan dust sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi, yaitu beton 

dengan kekuatan lebih dari 41,4 MPa yang tercantum dalam (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2000-SNI 03-6468). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang dapat diambil suatu rumusan masalah untuk 

pengujian kuat tekan dan kuat tarik beton mutu tinggi adalah seberapa besar kuat 

tekan dan kuat tarik beton akibat penggantian serbuk briket batu bara dan fly ash 

Paiton dan fly ash Tanjung Jati sebagai bahan tambah dengan variasi masing-

masing 10%, 12,5% dan 15% dari berat total semen dan penggantian dust sebagai 

pengganti agregat halus.  

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan bahan tambah abu terbang (fly ash) dan serbuk briket 

batu bara atau sejenisnya pernah dilakukan diantaranya : 

1. Haryanto (2012) yaitu tentang bahan tambah serbuk arang briket dan bestmittel 

yang menghasilkan kuat tekan beton optimum pada variasi serbuk arang briket 

15% dan bestmittel 0,6% yaitu sebesar 40,80 MPa atau meningkat 50,84%, dan 

menghasilkan kuat tarik belah optimum pada variasi serbuk arang briket 0% 

dan bestmittel  0,6% yaitu sebesar 2,90% MPa. 

2. Damayanti (2002) yaitu tentang penambahan mikrosilika dan fly ash terhadap 

kuat tekan beton mutu tinggi yang menghasilkan kuat tekan meningkat pada 

proporsi campuran mikrosilika : fly ash adalah 10% : 0% untuk fas 0,3 sebesar 

66,736 MPa dan 59,456 MPa pada fas 0,4. 

3. Amrulloh (2012) yaitu tentang kuat tekan beton dengan bahan tambah serbuk 

halus gelas dan serbuk halus briket yang menghasilkan nilai kuat tekan rata-

rata tertinggi sebesar 38,593 MPa dengan penambahan serbuk halus briket 

sebesar 5% terhadap semen. Mengalami peningkatan kuat tekan sebesar 

30,40% bila dibandingkan dengan kuat tekan beton normal. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kuat tekan dan kuat tarik beton mutu tinggi dengan dust 

sebagai pengganti agregat halus dengan fly ash Paiton dan fly ash Tanjung Jati dan 

serbuk briket batubara sebagai bahan tambah dengan variasi masing-masing 10%, 

12,5% dan 15% dari berat total semen dengan nilai fas 0,45 pada umur beton 28 

hari. 



3 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

kuat tekan serta kuat tarik beton mutu tinggi akibat pengaruh penambahan serbuk 

briket batu bara dan abu terbang (fly ash) terhadap berat semen dan penggantian 

serbuk batu (dust) sebagai bahan pengganti agregat halus pada umur beton 28 

hari. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1) Untuk mengembangkan pengetahuan tentang teknologi beton terutama 

tentang pemanfaatan serbuk briket batu bara dan abu terbang (fly ash) 

sebagai bahan tambah dan penggantian serbuk batu (dust) sebagai bahan 

pengganti agregat halus. 

2) Untuk menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton mutu tinggi 

dengan variasi bahan tambah serbuk briket batu bara dan abu terbang (fly 

ash) dan penggantian serbuk batu (dust) sebagai bahan pengganti agregat 

halus terutama pengaruhnya terhadap kuat tekan serta kuat tarik beton 

mutu tinggi tersebut. 

 

E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah mengingat banyaknya 

permasalahan yang terdapat pada teknologi beton sehingga pembahasan menjadi 

tidak meluas dan memiliki batasan-batsan yang jelas. Adapun yang menjadi 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada beton mutu tinggi atau High Strenght Concrete 

(HSC), dengan kuat tekan beton direncanakan (f’c) = 41,4 MPa 

2. Metode perancangan campuran adukan beton menggunakan ACI (American 

Concrete Institute). 

3. Tinjauan analisis : Kuat tekan dan kuat tarik beton 

4. Ketentuan bahan pada penelitian ini antara lain : 

a. Semen yang digunakan adalah Portland Cement type I dengan merk Gresik 
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b. Agregat kasar (Batu Pecah) berasal dari Kaliworo, Klaten. 

c. Agregat halus (pasir) diganti dengan serbuk batu (dust) berasal dari PT. 

Pancadarma Puspawira. 

d. Agregat hlaus untuk beton normal berasal dari klaten. 

e. Abu terbang (fly ash) sebagai bahan tambah berasal dari PLTU Paiton 

(Probolinggo) dan PLTU Tanjung Jati (Jepara). 

f. Serbuk briket batu bara sebagai bahan tambah berasal dari Eks Dapur 

Kopasus Kandang Menjangan. 

g. Serbuk briket yang digunakan lolos saringan No. 200. 

h. Variasi fly ash Paiton dan fly ash Tanjung Jati dan serbuk briket batubara 

yang dipakai adalah masing-masing 10%, 12,5% dan 15% dari berat semen. 

5. Penelitian ini menggunakan benda uji berupa silinder beton dengan diameter 

15 cm dan tinggi (h) 30 cm. 

6. Menggunakan Faktor air semen (fas) yaitu 0,45. 

7. Jumlah benda uji : 

a. Pada beton normal dibuat 6 benda uji. 3 benda uji untuk kuat tekan dan 3 

benda uji untuk kuat tarik belah beton. 

b. Pada tiap penambahan abu terbang (fly ash) Paiton, Tanjung Jati dan serbuk  

briket batubara eks dapur Kopasus Kandang Menjangan dibuat 3  benda uji 

kuat tekan dan 3 benda uji kuat tarik belah yang masing-masing memiliki 

persentase 10%, 12,5% dan 15% dari berat semen.  

c. Jumlah total benda uji silinder beton adalah 60 buah. 

8. Pengujian dilakukan pada umur beton mencapai 28 hari. 

9. Pelaksanaan penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

 

 

 


