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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan 

untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu 

kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampur agregat 

halus (pasir), agregat kasar (kerikil), atau jenis agregat lain dan air, dengan semen 

portland atau semen hidrolik yang lain, kadang-kadang dengan bahan tambahan 

(additif) yang bersifat kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu, sampai 

menjadi satu kesatuan yang homogen. Campuran tersebut akan mengeras seperti 

batuan. Pengerasan terjadi karena peristiwa reaksi kimia antara semen dengan air. 

Dalam proses produksinya semen mengeluarkan gas CO2 yang menimbulkan efek 

rumah kaca. Agar tidak terjadi efek buruk yang bisa merusak lingkungan hidup 

dan mengurangai atau memperbaiki permasalahan pada material beton yang 

menggunakan semen portland. Karena alasan inilah mulai dikembangkan bahan 

alternatif pengganti semen portland. Salah satu bahan alternatif yang mulai 

dikembangkan ialah material geopolimer. 

Beton geopolimer adalah jenis beton yang 100% tidak menggunakan semen. 

Fly ash dari hasil pembakaran batubara digunakan sebagai sumber material untuk 

membuat binder yang dibutuhkan dalam campuran beton. Beton geopolimer ini 

terbentuk dari reaksi kimia dan bukan dari reaksi hidrasi seperti pada beton biasa 

(Davidovits,1999). Oleh karena itu, jenis aktifatornya harus sesuai dengan 

senyawa yang terkandung dalam fly ash dan juga komposisinya harus tepat 

sehingga bisa terjadi reaksi kimia, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 

serbuk arang briket guna mengetahui pengaruh limbah fly ash ini terhadap beton 

geopolimer. Aktifator yang umumnya digunakan adalah natrium hidroksida 8M 

sampai 14M dan natrium silikat (Na2SiO3) dengan perbandingan antara 0.4 

sampai 2.5 (Hardjito, 2005) . Namun dalam penelitian ini fly ash yang digunakan 

dari serbuk arang briket dan menggunakan variasi natrium silikat (Na2SiO3) dan 

natrium hidroksida (NaOH). Material fly ash dalam pemakaian pembuatan beton 
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dapat bereaksi secara kimia dengan cairan alkalin pada temperatur tertentu untuk 

material campuran yang bersifat seperti semen. Material geopolimer digabungkan 

dengan agregat kasar kemudian akan menghasilkan beton geopolimer, tanpa 

menggunakan semen portland lagi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh limbah fly ash dari serbuk arang briket terhadap beton 

geopolimer dengan variasi natrium silikat (Na2SiO3) dan natrium hidroksida 

(NaOH)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui nilai kuat tekan  dari beton yang menggunakan bahan dasar abu 

terbang (fly ash) serbuk arang briket. 

2. Pengaruh beton geopolimer terhadap serbuk arang briket dengan aktifator 

alkalin yaitu natrium hidroksida (NaOH) dan natrium silikat (Na2SiO3). 

3. Mencari waktu terbaik untuk pencampurannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan variasi 

fly ash serbuk arang briket untuk pembuatan beton geopolimer. 

2. Hasil penelitian bisa menjadi alternatif sebagai bahan pengganti limbah 

batubara yaitu abu terbang (fly ash). 

3. Mengurangi pencemaran lingkungan, karena fly ash merupakan bahan padat 

yang tidak mudah larut dan tidak mudah menguap sehingga akan lebih 

merepotkan dalam penanganannya. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Material pencampurannya. 
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a. Serbuk arang briket batubara sebagai fly ash yang berasal dari PT.Bintang 

Asahi Textile Industri, Masaran, Sragen. 

b. Agregat kasar (kerikil) berasal dari kali woro, Klaten. 

c. Agregat halus (pasir) yang berasal dari kali woro, Klaten. 

d. Aktifator menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) dan natrium 

silikat (Na2SiO3). 

e. Air yang digunakan berasal dari laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

f. Serbuk arang briket batubara yang digunakan lolos saringan No. 200. 

g. Variasi Agregat dengan binder 85 : 15, 80 : 20, 75 : 25, 70 : 30, dan 65 : 35. 

h. Mix design mengacu pada penelitian sebelumnya Ginanjar bagus (2015). 

i. Kebutuhan air sebesar 25% dari berat fly ash. 

j. Waktu pencampurannya 7,5 menit dan 15 menit. 

2. Benda uji merupakan beton normal berupa silinder yang berukuran diameter 15 

cm dan tinggi 30 cm. 

3. Rencana campuran beton normal menggunakan metode American Concrete 

Institute (ACI). 

4. Uji standart yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton. 

5. Perencanaan beton normal dengan mutu kuat tekan (fc’) 20 MPa. 

6. Pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 28 hari. 

7. Jumlah benda uji beton normal ada 3 buah. 

8. Jumlah benda uji beton geopolimer ada 3 buah tiap pemberian variasi serta 

waktu pencampurannya jadi jumlah benda uji yaitu sebanyak 30 benda uji. 

9. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Keaslian Penelitian dengan bahan tambah abu terbang (fly ash) dan serbuk 

arang briket batubara atau sejenisnya pernah dilakukan diantaranya :  

1.  Haryanto (2012) yaitu tentang bahan tambah serbuk arang briket dan bestmittel 

yang menghasilkan kuat tekan beton optimum pada variasi serbuk arang briket 
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15% dan bestmittel 0,6% yaitu sebesar 40,80 MPa atau meningkat 50,84%, dan 

menghasilkan kuat tarik belah optimum pada variasi serbuk arang briket 0% 

dan bestmittel  0,6% yaitu sebesar 2,90% MPa.  

2.  Damayanti (2002) yaitu tentang penambahan mikrosilika dan fly ash terhadap 

kuat tekan beton mutu tinggi yang menghasilkan kuat tekan meningkat pada 

proporsi campuran mikrosilika : fly ash adalah 10% : 0% untuk fas 0,3 sebesar 

66,736 MPa dan 59,456 MPa pada fas 0,4.  

3.  Amrulloh (2012) yaitu tentang kuat tekan beton dengan bahan tambah serbuk 

halus gelas dan serbuk halus briket yang menghasilkan nilai kuat tekan rata-

rata tertinggi sebesar 38,593 MPa dengan penambahan serbuk halus briket 

sebesar 5% terhadap semen. Mengalami peningkatan kuat tekan sebesar 

30,40% bila dibandingkan dengan kuat tekan beton normal.  

4.  Ginanjar (2015) yaitu tentang tinjauan kuat tekan beton geopolimer dengan fly 

ash sebagai bahan pengganti semen yang menghasilkan nilai kuat tekan rata-

rata 141,037 kg/cm
2
, pada perbandingan rasio aktifator Na2SiO3 : NaOH = 5:2 

untuk beton geopolymer 70 : 30 - F 533kg. 

5. Rara (2013) yaitu tentang pembuatan beton normal dengan fly ash  

mennggunakan mix desain yang dimodifikasi yang menghasilkan kuat tekan 

rata-rata tertinggi terdapat pada prosentase penambahan 5% limbah batubara 

fly ash sebesar 27,30 Mpa pada umur 28 hari, dengan kuat tekan rencana 

sebesar fc’20 MPa.   

Penelitian yang dilakukan ini mencoba menguji kuat tekan beton dengan 

mencari pengaruh limbah fly ash dari serbuk arang briket terhadap geopolimer. 

 


