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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan suatu campuran material yang selalu dibutuhkan oleh 

masyarakat modern seperti sekarang ini. Bahan dasar beton pada umumnya adalah 

semen, pasir, krikil, dan air. Beton berfungsi sebagai bahan bangunan pada 

konstruksi bangunan gedung, jembatan, jalan dan lain-lain. Beton mengalami 

banyak perkembangan, perkembangan teknologi pada beton adalah ditemukannya 

kombinasi antara material beton dan baja tulangan yang digabungkan menjadi 

satu konstruksi dikenal sebagai beton bertulang. Plat termasuk dalam elemen dari 

beton bertulang, tulangan plat pada umumnya diberi tulangan pokok dan tulangan 

bagi. Tulangan pokok berfungsi untuk menahan beban momen lentur pada plat, 

sedangkan tulangan bagi berfungsi untuk memperkuat kedudukan tulangan pokok 

dan menahan keretakan pada beton akibat penyusutan dan perbedaan suhu beton. 

Perkembangan pembangunan infrastruktur juga sangat pesat, yang juga 

mempengaruhi nilai jual harga bahan material bangunan yang cukup mahal. Oleh 

karena itu pemakaian campuran material beton dan baja tulangan menggunakan 

bahan yang mudah diperoleh, harga murah dan menghasilkan kualitas yang baik. 

Kualitas yang baik tergantung pada bahan campurannya. Bahan campuran yang 

sangat penting dalam pembuatan beton bertulang adalah semen. Produksi semen 

semakin hari semakin meningkat, dikarenakan pembangunan infastruktur juga 

semakin meningkat, maka dari itu diperlukan alternatif lain untuk pengganti 

semen dalam campuran beton yang menghasilkan beton ramah lingkungan dan 

harga lebih terjangkau. Diantaranya melalui pengembangan beton dengan 

menggunakan bahan pengikat organic seperti aluminia-silikat polymer, atau yang 

dikenal dengan geopolymer, yang merupakan sinetesa dari material geologi yang 

terdapat pada alam yang kaya akan kandungan silica dan alumunia (Davidovits, 

1999). 

Unsur-unsur geopolymer diantaranya pada material hasil sampingan 

industri, seperti fly ash dari sisa pembakaran batu bara. Material fly ash dalam 
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pembuatan beton dapat bereaksi secara kimia dengan cairan alkaline pada 

temperature tertentu untuk menghasilkan material campuran yang memiliki sifat 

seperti semen.Material geopolimer digabungkan dengan agregat batuan kemudian 

menghasilkan beton geopolimer tanpa menggunakan semen lagi (Sumajouw dan 

Dapas, 2013).  

Dari segi tulangan alternatif pengganti tulangan pada campuran pelat beton 

bertulang adalah menggunakan tulangan bambu. Bambu yang digunakan sebagai 

tulangan berupa bambu yang dipilin menjadi bulat seperti baja. Bambu  

merupakan produk hasil alam yang dapat diperbarui bisa diperoleh dengan 

mudah, murah, mudah ditanam, pertumbuhan cepat, dan memiliki kuat tarik 

cukup tinggi. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam penelitian ini membuat pelat 

beton geopolymer bertulang dengan menggunakan tulangan bambu pilin, dengan 

bahan pengikat/pengganti semen fly ash (abu terbang batu bara) sebanyak 25 % 

dari berat beton, ditambahkan bahan kimia larutan sodium silikat (Na2SiO3) dan 

sodium hidroksida (NaOH). Diameter bambu 8 mm. dimensi pelat beton 8 x 50 x 

100 cm. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

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

2). Seberapa besar kuat lentur yang terjadi pada pelat beton tulangan baja dengan 

pelat beton geopolymer dengan tulangan bambu pilin pada umur 28 hari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan antara lain : 

1). Untuk mengetahui kuat tekan maksimal beton geopolymer pada umur 28 hari. 

2). Untuk mengetahui perbedaan momen lentur maksimal benda uji yang berupa 

pelat beton bertulang baja dan tulangan bambu pilin dengan pelat beton 

geopolymer bertulang baja dan tulangan bambu pilin pada umur 28 hari. 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini, diantaranya : 

1). Dapat menambah wawasan tentang teknologi beton terutama tentang limbah 

yang dapat dijadikan bahan pengganti material beton. 

2). Dapat diperoleh bahan bangunan untuk pengganti semen dan tulangan dengan 

harga yang murah dan kualitas baik. 

3). Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai beton 

geopolimer berupa fly ash (abu terbang) yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengganti semen. 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1). Semen yang digunakan adalah semen Portland Pozzolon cement PPC dengan 

merk Gresik. 

2). Agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran maksimal 20 mm, (syarat ukuran 

agregat kasar tidak boleh lebih dari 1/3 tebal plat : 1/3 x 8 cm = 2,6 cm) 

berasal dari kali Simo Boyolali. 

3). Agregat halus (pasir) berasal dari Kaliworo Klaten. 

4). Tulangan baja ∅ 8 mm, dan tulangan bambu pilin ∅ 8 mm dari jenis bambu 

apus, dengan pasangan tulangan satu arah. 

5). Air yang digunakan menggunakan air dari laboratorium teknik sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6). Fly ash yang digunakan dalam penelitian ini dari PLTU Jepara, yang diambil 

dari PT. Jaya Ready Mix Sukoharjo. 

7). Beton geopolimer dengan perbandingan campuran agregat dan binder 70 % : 

30 %. 

8). Mix design sesuai penelitian sebelumnya Januarti dan Triwulan (2007). 

9). Penulangan plat satu arah dengan tulangan bambu pilin. 

10). Pengujian dalam penelitian ini meliputi: 

a). Kuat tekan, dengan benda uji berbentuk silinder berdiameter 15 cm, 

tinggi 30 cm, dan pengujian beton pada umur 28 hari. 
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b). Kuat lentur, dengan benda uji berbentuk pelat ukuran 8 cm x 50 cm x 100 

cm, dan pengujian pelat pada umur 28 hari. 

c). Jumlah benda uji : 

1). Uji kuat tekan beton normal dan beton geopolymer  berbentuk 

silinder, masing - masing 3 sampel. 

2). Uji kuat lentur plat beton normal tulangan baja 3 sampel. 

3). Uji kuat lentur plat beton normal tulangan bambu 3 sampel. 

4). Uji kuat lentur plat beton geopolimer tulangan baja 3 sampel. 

5). Uji kuat lentur plat beton geopolimer tulangan bambu 3 sampel. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Perbedaan penelitian yang diajukan dengan penulis terdahulu dijelaskan 

sebagai berikut : 

1). Penelitian beton geopolymer dengan bahan dasar fly ash telah dilakukan oleh 

Ekaputri, dkk (2007). Penelitian ini membahas tentang sifat mekanik beton 

geopolymer berbahan dasar abu terbang (fly ash) dengan variasi agregat dan 

binder (fly ash + aktivator) = 75% : 25%. Hasil dari penelitan ini didapat rata 

– rata kuat tekan beton geopolymer sebesar 13,540 MPa. 

2). Penelitian terdahulu oleh Anggraini (1993) membahas tentang “aplikasi 

bambu pilin sebagai tulangan balok beton” dengan ukuran benda uji 15 x 20 x 

200 cm dan diameter tulangan 12 mm, kuat tarik fy= 223,33 MPa. Dari hasil 

penelitian ini pengujian kuat lentur beton bertulang mengalami keretakan 

yang beragam. Dari keretakan beton tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tulangan bambu memiliki peluang untuk digunakan sebagai tulangan pada 

balok khususnya untuk bangunan sederhana. 

  Untuk menindak lanjuti penelitian sebelumnya maka dibuat pengujian kuat 

tekan beton geopolymer dengan menambahkan perbandingan agregat kasar, 

agregat halu  dan binder (flyash + aktivator) yaitu 70% : 30%, dengan 

menggunakan aktivator sodium silikat (Na2SiO3) dan sodium hidroksida 

(NaOH). 


