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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mortar merupakan salah satu bahan campuran dari semen, agregat kasar, 

agregat halus, dan air. Mortar merupakan komponen dari beton, diharapkan 

dengan memperbaiki mutu mortar maka mutu beton dapat ditingkatkan.  

Salah satu cara meningkatkan kekuatan mortar adalah dengan cara 

meningkatkan kepadatan dengan mencari susunan gradasi ukuran butiran yang 

dapat mengisi ruang kosong pada matrix semen, melalui pemilihan gradasi halus 

ini akan diperoleh kepadatan persatuan volume (packing density) sangat tinggi. 

Packing Density adalah istilah yang digunakan pada rencana campuran. High 

Performance Concrete (HPC) agar diperoleh campuran dengan kepadatan 

maksimum yaitu dengan meminimalkan rongga kosong antara butiran. 

Prinsip teori packing density adalah merencanakan pemilihan gradasi 

butiran halus yang dapat mengisi rongga-rongga matrix semen secara maksimal, 

dalam penelitian ini penyusun menambahkan dengan fly ash abu limbah batu bara 

sebagai pengisi rongga-rongga kosong pada mortar. 

Pembuatan beton dengan bahan tambah abu terbang (fly ash) merupakan 

suatu hal yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Seperti yang kita 

ketahui bahwa pembuatan semen dapat menyebabkan efek yang buruk bagi 

lingkungan, karena produksi semen dapat menimbulkan gas karbondioksida yang 

berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu, penggantian semen dengan material baru 

merupakan hal yang harus segera dilakukan. Pemakaian fly ash sangat 

menguntungkan karena menghemat semen, dan mengurangi panas hidrasi pada 

beton (Tjokrodimuljo, 1996). 

Perawatan beton (curing) adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah 

kehilangan air pada beton segar dan membuat kondisi suhu didalam beton berada 

pada suhu tertentu segera setelah beton dicor. Salah satu perawatan beton yaitu 

dengan meningkatkan temperature sehingga dapat mempercepat pencapaian kuat 

tekan beton dan mempersingkat waktu perawatan.  Maka pada penelitian ini 
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dicoba melakukan perbandingan kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan 

perawatan yaitu kering udara, direndam, dan ditutup karung basah.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah: 

1) Berapa besar kuat tekan dan kuat tarik optimum beton dengan bahan tambah 

fly ash pada umur 1 hari dan 28 hari ? 

2) Bagaimana perbandingan kuat tekan dan kuat tarik beton berdasarkan cara 

perawatan (curing) pada umur 1 hari dan 28 hari? 

3) Bagaimanakah variasi yang terbaik untuk mendapatkan beton dengan nilai 

kuat tekan dan kuat tarik tertinggi pada beton 1 hari? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Mendapatkan kuat tekan dan kuat tarik optimum beton dengan bahan tambah 

fly ash abu limbah batu bara. 

2) Mengetahui cara perawatan (curing) terbaik untuk kuat tekan dan kuat tarik 

optimum beton. 

3) Mengetahui variasi terbaik beton yang bermutu sesuai dengan SNI beton.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan alternatif pemecahan masalah lingkungan dalam hal penanganan/ 

pengolahan limbah abu batu bara. 

2) Menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan yang sama atau bahkan lebih 

tinggi dari beton biasa dengan menggunakan bahan tambah limbah batu bara. 

3) Mengetahui cara perawatan (curing) untuk mendapatkan mutu beton terbaik.  

E. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi pembahasan 

agar tidak meluas dan batasannya menjadi jelas. Adapun yang menjadi batasan 

masalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



3 

 

2) Fly Ash abu limbah batu bara yang digunakan berasal dari PT. Jaya Ready 

Mix Sukoharjo. 

3) Fly Ash dengan kadar 7%, karena melanjutkan dari penelitian Dani (2017). 

4) Semen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu semen Portland dengan 

merk Gresik. 

5) Agregat halus yang digunakan yaitu agregat halus yang berasal dari Deles, 

Klaten. 

6) Agregat kasar yang digunakan yaitu agregat dengan ukuran maksimum 20 mm  

yang berasal dari Bagelen, Purworejo. 

7) Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

8) Perencanaan beton dengan faktor air semen 0,30. 

9) Perencanaan beton menggunakan waktu campur 5 menit. 

10) Metode packing density dengan perbandingan gradasi agregat kasar berukuran 

20mm dan agregat kasar berukuran 12,5mm adalah 45:15, 42:18, dan 40:20. 

11) Cara perawatan beton dengan kering udara, direndam, dan ditutup 

menggunakan karung basah.  

12) Pengujian yang dilakukan adalah uji tekan dan uji tarik belah pada beton 

silinder pada umur 1 hari dan 28 hari. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan pengaruh metode Packing Density dan cara perawatan 

terhadap mutu beton usia 1 hari dengan Fly Ash abu limbah baru bara, 

sebelumnya belum pernah dilakukan terutama di Fakultas Teknik Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Meuhammadiyah Surakarta. 

Beberapa penelitian tentang packing density concrete pernah dilakukan 

Mulyadi (2012) adalah tentang pengaruh metode packing density pada beton mutu 

tinggi terhadap uji kuat tekan. Oleh Hadl (2008) adalah tentang metode campuran 

desain beton mutu tinggi berdasarkan optimasi partikel packing density. Oleh Raj 

(2014) adalah tentang mix design beton dengan packing density method. 
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Penelitian sebelumnya dengan bahan tambah fly ash pernah dilakukan oleh 

Dani (2016) adalah tentang beton 1 hari menggunakan payton fly ash pada beton 

mutu tinggi. 

Penelitian sebelumnya dengan cara perawatan pernah dilakukan oleh 

Angjaya (2013) adalah tentang perbandingan kuat tekan antara beton dengan 

perawatan elevated temperature dan perawatan dengan perendaman serta tanpa 

perawatan. 

Dalam penulisan tugas akhir ini dikaji tentang pengaruh packing density 

method dan cara perawatan terhadap mutu beton umur 1 hari dengan bahan 

tambah fly ash abu limbah batu bara. Untuk menindak lanjuti penelitian 

sebelumnya maka dibuat pengujian kuat tekan dan kuat tarik pada beton 1 hari 

dan 28 hari dengan menambahkan bahan tambah fly ash abu limbah batu bara 

dengan variasi perbandingan gradasi agregat kasar berukuran 20mm dan gradasi 

agregat kasar berukuran 12,5 mm adalah 40:20, 42:18, dan 45:15 serta cara 

perawatan (curing) yaitu kering udara, direndam, dan ditutup menggunakan 

karung basah. 

 

 

 


