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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan konstruksi yang sifat kekuatan tekannya khas, 

terbuat dari perpaduan semen, agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah 

dengan perbandingan tertentu yang bila diaduk menjadi satu dengan air kemudian 

dimasukkan kedalam suatu cetakan akan mengikat, mengering, dan mengeras 

dengan baik setelah beberapa lama. 

Beberapa hal yang mendasari pemilihan dan penggunaan beton sebagai 

bahan konstruksi adalah factor efektifitas dan efisiensinya. Beton yang bermutu 

baik mempunyai kelebihan diantaranya, tahan terhadap pengkaratan atau 

pembusukan oleh kondisi lingkungan, tahan aus, dan tahan terhadap cuaca (panas, 

dingin, sinar matahari, hujan). Beton juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

lemah terhadap kuat tarik, mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan 

suhu, sulit kedap air secara sempurna dan bersifat getas (Tjokrodimuljo, 1996). 

Usaha untuk mendapatkan beton ramah lingkungan ialah melalui 

pengembangan beton dengan menggunakan bahan pengikat anorganik 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). Unsur-unsur ini banyak didapati, di antaranya pada 

material hasil sampingan industri, seperti misalnya fly ash dari sisa pembakaran 

batu bara. Material fly ash dalam pembuatan beton dapat saja bereaksi secara 

kimia dengan cairan alkaline pada temperatur tertentu untuk membentuk material 

campuran yang memiliki sifat seperti semen. Material geopolymer ini 

digabungkan dengan agregat batuan kemudian menghasilkan beton geopolymer, 

tanpa menggunakan semen lagi (Sumajouw dan Dapas, 2014). 

Beton geopolymer dapat digunakan untuk perkerasan kaku. Perkerasan 

kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan ikat sehingga 
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mempunyai tingkat kekakuan yang relatif tinggi. Perkerasan kaku banyak 

digunakan sebagai perkerasan jalan untuk tingkat lalu lintas yang tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur beton 

geopolymer yang berbahan dasar abu terbang (fly ash) dengan variasi sodium 

silikat (Na2SiO3) dan sodium hidroksida (NaOH) dengan beton normal? 

  

C. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan nilai kuat tekan, kuat Tarik belah dan kuat lentur dari beton 

normal dengan beton geopolymer variasi sodium silikat (Na2SiO3) dan 

sodium hidroksida (NaOH). 

2. Mempelajari teknik pembuatan 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 pada perbaikan 

perkerasan kaku (Rigid Pavement). 

2. Dengan hasil penelitian yang positif diharapkan kedepannya dapat membantu 

mengurai masalah volume limbah pembakaran batu bara yaitu abu terbang 

(fly ash). 

3. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan 

pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai bahan dasar pembuatan beton 

geopolymer. 
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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 10 M didapat dari CV Saba Kimia Jebres, 

Solo. 

6. Uji standar yang dilakukan adalah uji kuat tekan, kuat lentur dan kuat tarik. 

7. Perencanaan beton normal menggunakan metode ACI. 

8. Desain campuran (mix design) mengacu pada penelitian sebelumnya Ginanjar 

(2015). 

9. Alkaline aktivator yang digunakan adalah variasi 3:2 ; 4:2 dan 5:2. Kecuali 

benda uji beton normal. 

10. Jumlah keseluruhan benda uji 36 buah, 24 buah silinder dengan diameter 15 

cm, tinggi 30 cm, dan 12 buah balok dengan panjang 60 cm, lebar 10 cm dan 

tinggi 20 cm. 

11. Pengujian benda uji meliputi : 

 Pengujian kuat tekan beton geopolymer untuk 3 variasi masing-masing 3 

buah silinder dan untuk beton normal 3 buah silinder. Total 12 buah 

silinder. 

 Pengujian kuat tarik belah beton geopolymer untuk 3 variasi masing-

masing 3 buah silinder dan untuk beton normal 3 buah silinder. Total 12 

buah silinder 

 Pengujian kuat lentur balok beton geopolymer untuk 3 variasi masing-

masing 3 buah balok dan untuk balok normal 3 buah balok. Total 12 

balok. 
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12. Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur beton pada umur 28 

hari. 

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

 

F. Keaslian Penelitian 

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 seberapa besar pengaruh abu 

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

menindak lanjuti penelitian sebelumnya, maka beton geopolymer dengan 

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

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


