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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan rekayasa teknologi dalam bidang teknik sipil pada saat ini 

terasa begitu cepat, yaitu beton sebagai salah satu unsur teknik sipil yang selalu 

mengalami perkembangan. Beton merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu elemen pembentuk struktur yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat. Beton diminati karena banyak 

memiliki kelebihan. Menurut  Mulyono, secara umum kelebihan dan kekurangan 

beton adalah: 

1) Kelebihan 

a) Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi 

b) Mampu memikul beban berat  

c) Tahan terhadap temperatur tinggi  

d) Biaya pemeliharaan kecil. 

2) Kekurangan 

a) Bentuk yang telah dibuat sulit diubah 

b) Pelaksanaan pengerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi 

c) Berat  

d) Daya pantul suara yang besar 

Seiring dengan melambungnya harga semen sebagai bahan utama pembuatan 

beton, maka biaya pembuatan beton menjadi mahal. Mahalnya biaya pembuatan 

beton merupakan suatu permasalahan yang perlu dipecahkan guna perkembangan 

teknologi di bidang konstruksi, khususnya pada biaya pembuatan suatu struktur 

bangunan. Untuk itu perlu adanya bahan pengganti semen dalam pembuatan beton 

atau sekedar bahan tambah untuk mengurangi jumlah semen yang diperlukan dalam 

pembuatan beton, tetapi tidak mengurangi kualitas mutu beton sehingga tetap 

memenuhi syarat dalam pekerjaan konstruksi. 
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Fly ash, merupakan hasil pembakaran dari pembangkit listrik tenaga 

batubara, diketahui sebagai bahan pozzolan yang dapat digunakan baik sebagai 

komponen campuran semen portland atau sebagai campuran mineral dalam beton. 

Dalam praktek komersial, penggunaan fly ash dibatasi sampai 15%-20% dari 

massa total semen. Biasanya dengan jumlah ini memiliki efek menguntungkan 

pada pengerjaan dan biaya produksi namun tidak cukup untuk meningkatkan daya 

tahan terhadap sulfat, pemuaian alkali-salika, dan retak akibat panas. Dari 

pengalaman yang ada, dengan 50% atau lebih campuran fly ash dalam semen 

memungkinkan untuk menghasilkan high performance campuran beton yang 

menunjukkan kinerja tinggi, kekuatan ultimate tinggi, dan daya tahan tinggi 

disebut high volume fly ash concrete (Mehta.P.K, 2003). 

Kapur dihasilkan oleh proses kimia dan mekanis di alam. Kapur telah 

digunakan berabad-abad lamanya sebagai bahan adukan dan plesteran untuk 

bangunan (Mulyono, 2004). Jenis kapur yang baik adalah kapur putih, yaitu yang 

mengandung kalsium oksida yang tinggi ketika masih berbentuk kapur tohor 

(belum berhubungan dengan air) dan akan mengandung banyak kalsium 

hidroksida ketika telah berhubungan dengan air (Mulyono, 2004). 

Diketahui bahwa fly ash mampu mengikat sisa kapur yang dihasilkan saat 

semen bereaksi dengan air. Hal ini disebabkan karena abu layang bersifat 

pozzolan. Keadaan ini bisa dijelaskan dengan reaksi kimia semen portland dan air 

berikut : 

                                   PROSES HIDRASI 

PC + Air (H2O)                                   Calsium Silicate Hydrate (CSH) 

                                                             CaO + H2O = Ca (OH)2 

                                                                                                            Mortar Udara 

                                                                Air (H2O) masuk 

 

Dari proses di atas dapat dijelaskan bahwa pada saat proses hidrasi semen 

akan dilepas kapur bebas, dimana kapur bebas tersebut akan terikat oleh silikat 

dan aluminat aktif yang terkandung di dalam abu layang dan menambah 

pembentukan silikat gel, yang berubah menjadi calsium silicat hidrat (CSH) yang 
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akan memasuki pori – pori yang terbentuk, sebagai akibat dibebaskannya 

Ca(OH)2 pada beton normal (Mustain, 2006) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik mekanik beton 

menggunakan fly ash yang berasal dari PLTU Jepara dan fly ash pasaran produk 

UD. Sinar Mandiri Mojosongo dengan komposisi campuran fly ash sebesar 50% 

dengan menggunakan air kapur sebagai air campuran beton. Karakteristik 

mekanik beton yang dimaksud adalah kuat tekan beton, kuat lentur beton, kuat 

tarik beton, berat volume dan serapan air beton mutu normal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memanfaatkan limbah batubara (fly ash) sebagai bahan tambah 

pengganti semen dan penambahan air kapur sebagai air campuran beton, dapat 

diambil suatu rumusan masalah, yaitu : 

1) Bagaimanakah perbandingan karakteristik mekanik antara fly ash yang 

berasal dari PLTU Jepara dengan fly ash pasaran produk UD. Sinar Mandiri, 

Mojosongo untuk pembuatan high volume fly ash concrete ? 

2) Bagaimanakah pengaruh penggunaan air kapur terhadap karakteristik 

mekanik high volume fly ash concrete ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui perbandingan karakteristik mekanik antara fly ash yang 

berasal dari PLTU Jepara dengan fly ash  pasaran produk UD. Sinar Mandiri, 

Mojosongo untuk pembuatan high volume fly ash concrete. 

2) Untuk mengetahui pengaruh air kapur pada karakteristik mekanik high 

volume fly ash concrete. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagi pemilik perusahaan jasa konstruksi, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pembuatan beton. 
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2) Penelitian dapat bermaanfaat dan memberi informasi yang jelas mengenai 

high volume fly ash concrete bagi pengembangan ilmu teknologi beton dan 

pengaruh yang terjadi akibat  fly ash dan air kapur terhadap campuran beton. 

3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a) Semen Portland  jenis PPC merk Gersik 

b) Pasir, berasal dari Kaliworo, Klaten 

c) Kerikil, berasal dari CV. Jabalrahma, Karanganyar 

d) Fly ash sebagai pengganti semen sebesar 50% berasal dari PLTU Jepara 

dan fly ash pasaran produk UD. Sinar Mandiri, Mojosongo 

e) Batu gamping, berasal dari daerah Wonogiri 

f) Air, berasal dari Laboratoriun Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS 

g) Air Kapur, dari perendaman batu gamping dengan perbandingan 

campuran 3 kg gamping : ± 21 liter air didapat air kapur dengan  

konsentrasi 10%. 

h) Cetakan beton untuk kubus dan balok dari triplek tebal 20 mm 

i) Cetakan beton untuk silinder dari besi baja 

j) Beton direncanakan dengan mutu sebesar f’c = 30 MPa 

k) Penggunaan FAS yaitu 0,55 

2. Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS, dengan 

macam pengujiannya adalah : 

a) Pengujian kuat tekan beton berbentuk kubus dengan ukuran ukuran 15 cm
3
, 

pengujian ini dilakukan pada umur beton 14, 28, 56 hari sebanyak 30 buah. 

b) Pengujian kuat lentur beton berbentuk balok dengan ukuran panjang  60 cm , 

lebar 15 cm dan tinggi 20 cm, pengujian ini dilakukan pada umur 56 hari 

sebanyak 6 buah. 
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c) Pengujian kuat tarik belah beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 

15 cm dan tinggi 30 cm, pengujian ini dilakukan pada umur beton 56 hari 

sebanyak 6 buah. 

d) Pengujian berat volume dan serapan air, pengujian ini dilakukan pada umur 

beton 56 hari sebanyak 6 buah untuk uji serapan air dan 6 buah untuk uji 

berat volume/isi beton. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian Zeta Eridani (2004) pada penelitiannya “Pemanfaatan abu 

terbang sebagai bahan tambah untuk meningkatkan kualitas beton”, untuk 

mengetahui kuat tekan dan kekedapan air betonnya, dibuat benda uji beton dengan 

hitungan perancangan campuran beton menggunakan metode SNI, dengan nilai 

fas 0.5, slump 10 ± 1 cm dan variasi penambahan abu terbang 0 %, 10 %, 15 %, 

20 %, 25 %, 30 %, 35 %, dan 40 % dari berat total semen. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu penambahan kandungan abu terbang dapat menghemat semen 

sampai 180 kg per 1 m
3
 adukan beton (40 % dari berat semen). Beton dengan 

bahan tambah abu terbang lebih tepat digunakan untuk menghemat penggunaan 

semen dan menambah kekedapan beton terhadap air pada beton. 

Pada jurnal penelitian Alex Kurniawandy, Zulfikar Djauhari, Elpin Tua 

Napitu dengan judul  “Pengaruh Abu Terbang terhadap Karakteristik Mekanik 

Beton Mutu Tinggi”, Karakteristik mekanik beton yang dimaksud adalah modulus 

elastis, susut, kuat tekan dan kuat tarik belah beton mutu tinggi yang dihasilkan 

dari variasi campuran fly ash berdasarkan berat total semen. Dengan komposisi 

campuran yang menggunakan bahan tambah abu terbang (0%, 15%, 20%, 25%, 

30%). Cetakan benda uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah silinder 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 40 benda uji untuk semua jenis 

pengujian. Dimana 15 benda uji untuk uji kuat tekan pada umur 28 hari kemudian 

10 benda uji untuk dilakukan uji tarik, 10 benda uji untuk uji Modulus Elastisitas 

serta 5 benda uji untuk uji nilai susut. Hasil penelitian yaitu kuat tekan beton 

tertinggi pada komposisi campuran dengan variasi fly ash 20 %  yaitu 41.03 MPa. 

Nilai Modulus elastisitas maksimal pada variasi campuran fly ash 20 % yaitu 
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sebesar 4,2747 x 10
4
 MPa. Hasil pengujian nilai susut pada penelitian ini 

memperlihatkan nilai susut yang lebih besar bila dibandingkan dengan beton 

normal dalam jangka waktu pengamatan 30 hari. 

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dikerjakan adalah untuk mengetahui karakteristik mekanik beton dengan 

penggunaan fly ash sebanyak 50% dan air yang digunakan adalah air kapur bukan 

air tawar  sebagai air campuran beton. 


