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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sampai saat ini beton masih banyak digunakan sebagai stuktur utama dalam 

suatu konstruksi. Kontruksi dari beton, memiliki banyak keunggulan serta 

keuntungan karena kemudahan memperolah material penyusunnya, juga 

memiliki beberapa keuntungan antara lain mempunyai kekuatan tekan yang 

tinggi, mudah dibentuk dalam keadaan masih segar, serta mudah dalam hal 

perawatannya. Namun, beton juga memiliki kelemahan, yakni rendahnya nilai 

kuat Tarik. 

Untuk menutupi kelemahan beton tersebut, beton dikombinasikan dengan 

tulangan di mana baja biasa digunakan sebagai tulangan. Beton tersebut biasa 

dikenal dengan beton bertulang. Beton bertulang dapat didefinisikan sebagai beton 

yang ditulangi dengan luas dan jumlah yang tidak kurang dari jumlah minimum yang 

diisyaratkan dalam pedoman perencanaan, dengan atau tanpa pra tekan dan 

direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja sama dalam 

menahan beban yang bekerja (SKBI.1.4.53.1989:4). 

Tapi seiring dengan berjalanannya waktu, beton bertulang yang pada 

umumnya menggunakan Semen Portland sebagai bahan pengikat utama dikatakan 

tidak ramah ramah lingkungan oleh para pemerhati lingkungan, karena dalam proses 

produksi Semen Portland terjadi pelepasan karbon dioksida (CO2) yang menjadi 

salah satu penyebab pemanasan global. 

Untuk mengurangi dampak daripada pemakaian semen, diperlukan alternatif 

material lainnya sebagai bahan pengganti Semen Portland dengan cara mengganti 

semen sebagai bahan pengikat beton dengan bahan pengikat anorganik seperti 

seperti alumina-silikat polymer atau dikenal dengan geopolymer yang merupakan 

sintesa dari material geologi yang terdapat pada alam atau material hasil produk 

sampingan industri seperti abu terbang yang kaya akan kandungan silica dan 

alumina (Davidovits, 1999). 

 

 



2 
 

B. Rumusan Masalah 

Berapa besar kapasitas balok beton geopolymer yang berbahan dasar abu 

terbang (fly ash) dengan sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium hidroksida (NaOH) 

yang ditambah dengan  tulangan? 

C. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan karateristik dari balok beton geopolymer yang menggunakan 

bahan dasar abu terbang (fly ash). 

2. Mengetahui teknik pembuatan balok beton geopolymer yang menggunakan 

bahan dasar abu terbang (fly ash). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini 

diantarannya: 

1. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber informasi tentang beton 

geopolymer berbahan dasar abu terbang (fly ash) yang dipakai dalam sebuah 

konstruksi. 

2. Dengan hasil penelitian yang positif diharapkan kedepannya dapat membantu 

mengurai masalah volume limbah pembakaran batu bara yaitu abu terbang (fly 

ash).  

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir ini, maka penulis 

memberikan batasan-batasan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Agregat kasar (split) berasal dari Simo, Boyolali 

2. Agregat halus berasal dari Kali Gendol, Yogyakarta 

3. Fly Ash yang digunakan dalam penelitian ini dari PLTU Jepara, yang diambil 

dari PT. Pioneer Beton, Kartasura. 

4. Tidak dilakukan pengujian kandungan fly ash. 

5. Aktivator menggunakan larutan sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium 

hidroksida (NaOH) konsentrasi 10M didapat dari CV Saba Kimia Jebres, Solo. 

6. Uji standar yang dilakukan adalah uji kuat tekan dan kuat lentur balok beton. 

7. Perencanaan beton normal menggunakan metode ACI. 
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8. Desain campuran (mix design) mengacu pada penelitian sebelumnya Ginanjar 

(2015). 

9. Benda uji yang digunakan pada kuat tekan beton berupa silinder beton 

10. Pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari. 

11. Alkaline aktivator yang digunakan adalah 5:2. 

12. Variasi penggunaan agregat dan binder (fly ash + aktivator) = 70% : 30%  

13. Ukuran balok (15x20x120). 

14. Variasi dimensi tulangan yang digunakan yaitu D8, D10, D12. 

15. Jarak begel 6-150. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian balok beton geopolymer telah dilakukan oleh Hendra Widharta 

(2008). Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Widharta (2008) adalah Analisa 

Numerik Perilaku Struktur balok beton bertulang berbahan dasar geopolymer. 

Dalam penulisan tugas akhir ini dikaji tentang seberapa besar pengaruh abu 

terbang (fly ash)  bahan pengganti semen pada balok beton geopolymer. Untuk 

menindak lanjuti penelitian sebelumnya, maka balok beton geopolymer dengan 

menambahkan perbandingan agregat dan binder (fly ash + aktivator) 70% : 30% 

dan  variasi sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium hidroksida (NaOH). 

 

 

  

 


