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BAB I 

     PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Beton merupakan material bangunan yang tersusun dari komposisi utama 

agregat kasar, agregat halus, air, dan Semen Portland. Beton menjadi material 

yang sangat penting dan banyak digunakan untuk membangun berbagai 

infrastruktur seperti gedung, jembatan, jalan raya, bendungan, dan sarana 

prasarana lainnya. Hal ini menjadikan beton sebagai material yang paling banyak 

digunakan manusia setelah air. Seiring meningkatnya kebutuhan dari tahun ke 

tahun maka terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan yakni durabilitas 

(keawetan) material beton itu sendiri dan gangguan lingkungan akibat produksi 

dari Semen Portland. 

Akhir-akhir ini beton semakin sering mendapatkan kritik, karena emisi gas 

rumah kaca (karbondioksida) yang dihasilkan pada proses produksi semen. 

Dengan pertimbangan tersebut maka dikembangkan bahan pengikat beton baru 

yang disebut beton geopolymer. Bahan dasar utama yang digunakan untuk 

pembuatan beton geopolymer ini adalah bahan-bahan yang banyak mengandung 

unsur-unsur silika, alumina, dan kapur. Bahan tersebut tidak dapat mengikat jadi 

perlu ditambahan air dan bahan kimia lain yang dapat mengikat yaitu natrium 

hidroksida dan sodium silikat. Oksida silika pada bahan tersebut akan bereaksi 

secara kimia dan menghasilkan ikatan polimer yang kuat. 

Unsur-unsur geopolymer diantaranya pada material hasil sampingan  

industri, seperti fly ash dari sisa pembakaran batu bara. Material fly ash dalam 

pembuatan beton dapat bereaksi secara kimia dengan cairan alkaline pada 

temperatur tertentu untuk menghasilkan material campuran yang memliki sifat 

seperti semen. Material geopolymer digabungkan dengan agregat batuan 

kemudian menghasilkan beton geopolymer tanpa menggunakan semen lagi 

(Sumajouw dan Dapas,2013 ). 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalam penelitian ini untuk  

membuat beton geopolymer digunakan bahan pengikat/pengganti semen adalah  
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fly ash dengan tambahan bahan kimia larutan Sodium Silikat (Na2SiO3) dan 

Sodium Hidroksida (NaOH) dengan variasi perbandingan bahan penyusun (20%  : 

80% sampai 40% : 60%) dan variasi waktu pencampuran (5 sampai 15 menit). 

 

B. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1) Berapa besar kuat tekan optimum beton geopolymer pada umur 28 hari. 

2) Berapa kuat tekan optimum beton geopolymer pada variasi perbandingan                   

bahan penyusun (20% : 80% sampai 40% : 60%). 

3) Berapa kuat tekan optimum beton geopolymer pada variasi waktu 

pencampuran ( 5 sampai 15 menit). 

C. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan nilai optimum kuat tekan dari beton geopolymer pada umur 28 

hari. 

2. Mendapatkan pengaruh variasi terbaik sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium 

hidroksida (NaOH) terhadap kuat tekan beton geopolymer. 

3. Mendapatkan pengaruh variasi terbaik waktu pencampuran agregat terhadap 

kuat tekan beton geopolymer. 

4. Mempelajari teknik pembuatan beton geopolymer yang menggunakan bahan 

baku 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 

pembuatan beton geopolymer optimum dengan variasi perbandingan bahan 

penyusun dan waktu pencampuran yang sesuai. 

2. Dapat menambah wawasan tentang teknologi beton terutama bagaimana cara 

menghemat penggunaan semen tanpa mengurangi kekuatan beton tersebut. 
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3. Dengan hasil penelitian yang positif diharapkan kedepannya dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai beton geopolymer  berbahan 

dasar fly ash (abu terbang) yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti 

semen. 

 

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) dan agregat halus (pasir), berasal dari kali woro Klaten. 

2. Fly Ash yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PLTU Jepara, yang 

diambil dari PT. Jaya Ready Mix Sukoharjo. 

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

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

Solo. 

4. Air yang digunakan menggunakan air dari laboratorium teknik sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Pengujian dalam penelitian ini adalah kuat tekan dengan benda uji berbentuk 

silinder berdiameter 15 cm tinggi 30 cm dan pengujian pada umur 28 hari. 

6. Benda uji berupa silinder berukuran 15 cm dan tinggi 30 cm. 

7. Variasi perbandingan antara Binder (Fly Ash dan Alkaline Aktivator) dan 

Agregat (Agregat Kasar dan Agregat Halus) adalah variasi 20% : 80% ; 25% : 

75% ; 30% :70% ; 35% : 65% ; dan 40% : 60%. 

8. Variasi waktu pencampuran adalah 5 menit; 7,5 menit; 10 menit;12,5 menit; 

dan 15 menit. 

9. Mix design sesuai penelitian sebelumnya Ginanjar (2015) 

10. Jumlah benda uji ada 3 buah tiap pemberian variasi,yaitu : 
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Variasi Perbandingan  

bahan penyusun 

Variasi waktu  
Jumlah  

5 7,5 10 12,5 15 

 20 : 80 3 3 3 3 3 15 

25 : 75 3 3 3 3 3 15 

 30 : 70 3 3 3 3 3 15 

35 : 75 3 3 3 3 3 15 

40 : 60 3 3 3 3 3 15 

Total 75 

E. Keaslian Penelitian 

Perbedaan peneltian yang diajukan dengan penulis terdahulu dijelaskan sebagai 

berikut : 

Penelitian tentang kuat tekan beton geopolymer dengan bahan dasar fly ash 

telah dilakukan oleh Ginanjar Bagus Prasetyo (2015). Penelitian yang dilakukan 

oleh Ginanjar tentang tinjauan kuat tekan beton geopolymer dengan fly ash 

sebagai bahan pengganti semen dengan perbandingan agregat dan binder (fly ash 

+ aktivator) = 75% : 25%; 70% : 30%; dan 65% : 35% dan variasi sodium silikat 

(Na2SiO3) dan sodium hidroksida (NaOH).  

Penelitian beton geopolymer dengan bahan dasar fly ash telah dilakukan 

oleh Ekaputri dan Triwulan (2007). Penelitian yang dilakukan oleh Ekaputri dan 

Triwulan (2007) adalah sifat mekanik beton geopolymer berbahan dasar abu 

terbang (fly ash) dengan variasi agregat dan binder (fly ash + aktivator) = 75% : 

25%. 

Dalam penulisan tugas akhir ini dikaji tentang berapa perbandingan  variasi  

optimum dalam perbandingan bahan penyusun maupun variasi waktu 

pencampuran bahan pengganti semen terhadap kuat tekan beton geopolymer. 

Untuk menindak lanjuti penelitian sebelumnya maka di buat pengujian kuat tekan 

beton geopolymer dengan menambahkan perbandingan agregat dan aktivator 

dengan variasi sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium hidroksida (NaOH) 20% : 

80%; 25% : 75%; 30% : 70%; 35% : 65%; dan 40% : 60% dan perbandingan 

waktu pencampuran 5 menit; 7,5 menit; 10 menit; 12,5 menit; dan 15 menit. 


