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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dibidang konstruksi terutama pada teknologi 

beton semakin pesat sehingga dibutuhkan bahan pendukung beton yang 

mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman pada saat ini. Bahan tambah 

dapat digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, 

misalnya untuk mempermudah pekerjaan, penghematan atau untuk tujuan lain 

seperti penghematan energi karena dengan bahan tambah diharapkan dapat 

digunakan sebagai pengganti sebagian bahan utama dalam campuran beton.  

Abu terbang batu bara merupakan bagian dari sisa pembakaran batubara 

yang berbentuk partikel halus amorf. Abu tersebut merupakan bahan anorganik 

yang terbentuk dari perubahan bahan mineral (mineral matter) karena proses 

pembakaran. Proses pembakaran batu bara pada unit pembangkit uap (boiler) 

akan menbentuk dua jenis abu, yaitu abu terbang (fly ash) dan abu dasar 

(bottom ash). Komposisi abu batu bara terdiri dari 10-20% abu dasar dan 80-

90% berupa abu terbang. Abu terbang ditangkap dengan electric precipitator 

sebelum dibuang ke udara melalui cerobong. 

Abu batu bara meskipun merupakan produk sampingan namun memiliki 

kandungan silica (SiO2) yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pozzolan pengganti sebagian atau seluruhnya terhadap bahan pengikat 

dalam pembuatan beton yaitu semen. Penggantian semen dalam jumlah 

signifikan dapat dilakukan dengan teknologi high volume fly ash concrete. 

High volume fly ash concrete adalan beton dimana setidaknya 50% jumlah 

semen sebagai bahan pengikat digantikan fly ash (Solikin dan Setiawan, 2014). 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dipandang perlu karena mengingat pemakaian bahan tambah 

di Indonesia sudah banyak dilakukan dalam proses campuran beton. Besarnya 

penggunaan bahan tambah menurut data teknis dari batas dosis yang telah 
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ditentukan akan dicari peningkatan atau penambahan kekuatan beton dalam 

variasi yang berbeda antara beton normal dengan beton yang memakai bahan 

tambah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka diambil rumusan masalah, 

yaitu:  

1. Bagaimanakah nilai kuat tekan silinder beton dengan penambahan bahan 

tambah fly ash dan  superplasticizer? 

2. Bagaimanakah peningkatan kekuatan beton dari umur 14 hari ke umur 28 

hari hingga umur 56 hari dengan memanfaatkan bahan tambah fly ash dan  

superplasticizer? 

3. Berapakah nilai serapan air pada beton dengan pemakaian fly ash untuk 

menggantikan semen sebanyak 50%? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui nilai kuat tekan silinder beton dengan penambahan bahan 

tambah fly ash dan  superplasticizer? 

2. Mengetahui peningkatan kekuatan beton dari umur 14 hari ke umur 28 hari 

hingga umur 56 hari dengan memanfaatkan bahan tambah fly ash dan  

superplasticizer? 

3. Mengetahui karakteristik mekanis beton (nilai serapan air beton dan nilai 

slump beton) pada beton kuat tekan normal yang memanfaatkan teknologi 

high volume fly ash concrete. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang teknologi beton terutama pemanfaatan 

abu terbang fly ash sebagai bahan tambah (admixture) disamping juga untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah abu terbang fly ash. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Agregat halus berasal dari Kaliworo, Klaten. 

2. Agregat kasar berasal dari Wonogiri. 

3. Semen Portland yang digunakan merk Gresik. 

4. Limbah abu terbang fly ash dari PT. Jaya Mix, Sukoharjo. 

5. Bahan kimia yang digunakan sebagai additive adalah Superplasticizer 

viscocrete-10 dengan merk dagang Sika.  

6. Persentase pemakaian limbah abu terbang fly ash : 0%, dan 50% dari berat 

total semen yang digunakan. 

7. Benda uji untuk pengujian kuat tekan berupa berupa silinder beton Ø 15 

cm, h = 30 cm. 

8. Benda uji untuk pengujian serapan air berupa berupa silinder beton Ø 10 

cm, h = 5 cm 

9. Kuat tekan rencana f’c 22,5 MPa. 

10. Faktor air semen 0,35. 

11. Umur benda uji yang akan diuji adalah 14 hari, 28 hari dan 56 hari. 

12. Tinjauan analisis : Kuat tekan, serapan air dan nilai slump. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian beton dengan bahan tambah abu terbang fly ash pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, diantaranya : 

1. Syaka (2013) dengan judul Pembuatan Beton Normal dengan Fly Ash 

menggunakan Mix Desain yang dimodifikasi. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengadakan percobaan menggunakan mix design yang 

dimodifikasi dengan fly ash dalam pembuatan betonnya. Dari penelitian ini 

diketahui bahwa dengan presentase penambahan fly ash, beton akan 

memiliki nilai kuat tekan yang tinggi dibandingkan dengan beton normal. 

2. Solikin dan Setiawan (2014) dengan judul Pemanfaatan Abu Terbang 

untuk mengurangi Limbah terbuang PLTU dengan Teknologi High 

Volume Fly ash (HVFA) Concrete. Penelitian ini bertujuan untuk jangka 
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panjang yaitu mengurangi permasalahan limbah batu bara dan mengurangi 

pencemaran emisi gas rumah kaca dengan menurunkan pemakaian semen 

dalam pembuatan beton. 


