
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat saat ini 

membuat bangunan berbahan beton tumbuh di banyak tempat sehingga 

produksi beton pun meningkat jumlahnya secara signifikan. Produksi beton 

identik dengan 'merusak' lingkungan semata mulai dari proses menggali batu 

kapur, proses pembakarannya, emisinya, dsb. Produksi semen pun dinyatakan 

sebagai penyumbang karbon dioksida terbesar urutan dua dunia dan 

menyumbang tujuh persen setelah pembangkit listrik. Oleh sebab itu, perlu 

senantiasa dikembangkan beton ramah lingkungan sehingga pembangunan 

tidak perlu berhenti demi lingkungan (Hardjito, 2010). 

 Abu terbang atau fly ash adalah produk sampingan atau sisa 

pembakaran batubara dari industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, berupa butiran halus 

ringan, bundar, tidak porous serta bersifat pozzolanik. Penambahan fly ash 

pada campuran beton bersifat pozzolanik, sehingga bisa menjadi additive 

yang baik untuk beton. Pozzolan adalah bahan yang mengandung silika dan 

aluminium yang bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida, pada 

temperatur biasa membentuk senyawa bersifat cementitious (Wang & Wu, 

2006).  

Produksi abu terbang batubara (fly ash) di dunia pada tahun 2000 

diperkirakan berjumlah 349 milyar ton (Wang & Wu, 2006). Penyumbang 



produksi abu terbang batubara terbesar adalah sektor pembangkit listrik. 

Produksi abu terbang dari pembangkit listrik di Indonesia terus meningkat. 

Pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 1,66 milyar ton dan diperkirakan 

mencapai 2 milyar ton pada tahun 2006 (Wardani, 2008). 

Pembuatan beton dengan komposisi bahan pengganti sebagian 

semen yang makin besar akan memberikan pengurangan efek rumah kaca 

(pelepasan gas CO ke udara bebas makin berkurang) (Nashir, 2009). 

Pemberian bahan pozzolan sebagai salah satu material yang bisa 

menggantikan sebagian semen akan berpengaruh untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan yakni pemanasan global. Pozzolan yang baik harus 

memiliki sifat yang mirip dengan material semen dengan unsur silika amorf  

yang dominan. Untuk itu perlu dilakukan proses perbaikan dari bahan 

pozzolan, salah satunya dengan cara melakukan polimerisasi silika pada 

bahan pozzolan tersebut. 

Perubahan mikrostruktur dari bahan pozzolan akan mempengaruhi 

sifat kimia dan fisik dari bahan pozzolan tersebut (Pengthamkeerati, et al, 

2008). Penelitian ini menjadi penting agar diperoleh bahan pengganti 

sebagian semen yang tepat tanpa mengurangi kualitas dan fungsi dari material 

semen yang akan digantikan, sehingga pemakaian semen dapat dikurangi dan 

efek kerusakan lingkungan akibat proses pembuatan semen menjadi dapat 

dikendalikan dan dikurangi. Pemberian komposisi yang tepat pada material 

pozzolan terhadap beton juga perlu, karena tidak serta merta bahan pozzolanik  

tersebut dapat menggantikan semen secara keseluruhan.  



Perkembangan pemanfaatan pozzolan yang lebih progresif juga 

telah dimulai dengan dilakukannya beberapa penelitian terkini. Pemanfaatan 

limbah fly ash telah dikembangkan dengan melakukan perbaikan secara 

mikrostruktur pada fly ash, seperti; perubahan fly ash menjadi nanosilika 

(Adhityo, 2008), pembuatan beton  polimer dari gabungan RHA (rice husk 

ash) atau abu sekam padi dengan PVA (Pulverized Fuel Ash) (Nurudin dan 

Darmawan, 2010) 

Penelitian kali ini akan melakukan upaya perbaikan terhadap 

material pozzolan dengan melakukan sintesis silika dengan menguji 

perubahan dan sifat reaktifitas bahan pozzolan tersebut. Bahan pozzolan yang 

akan diteliti dan diperbaiki dalam penelitian ini yaitu bahan pozzolan buatan 

(dipakai fly ash tipe-F dari limbah sisa pembakaran batu bara pada PLTU 

Tanjung Jati, Jepara). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam studi penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh dari sifat fisik bahan  pozzolan (fly ash) sebelum dan 

sesudah melalui proses treatment? 

2. Bagaimana pengaruh dari sifat kimia, baik dari segi komposisi unsur dan 

senyawa penyusun bahan pozzolan sebelum dan sesudah melalui proses 

treatment? 

3. Bagaimana pengaruh proses treatment pada bahan pozzolan terhadap sifat 

reaktifitas (tingkat amorphus) bahan pozzolan tersebut? 

 



1.3  Batasan Masalah 

   Agar dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari 

tujuan akhir maka penulis membatasi pembahasan hanya pada: 

1. Sintesis Silika bahan pozzolan hanya dengan larutan Natrium Hidroksida 

(NaOH). 

2. Proses sintesis silika menggunakan metode Inkubasi ( heat treatment ) 

pada suhu 100˚C. 

3. Material fly ash yang digunakan berasal dari hasil pembakaran batubara 

pada PLTU Tanjung Jati B Jepara. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

upaya untuk perbaikan sifat fisik dan kimia dari abu terbang (fly ash) sebagai 

material pengganti sebagian semen dalam komposisi beton. Serta untuk 

mengetahui pengaruh sifat reaktifitas (tingkat amorphus) dari material fly ash 

yang telah diperbaiki dengan proses sintesis silika, serta memperdalam  

pengetahuan tentang material bahan dan dapat memberi masukan tentang 

kajian alternatif dalam studi material dan bahan di bidang kontruksi sipil. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari studi penelitian ini dilihat dari beberapa aspek adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi perkembangan teknologi beton, dapat memberi alternatif material 

bar u pengganti sebagian semen yang lebih ramah lingkungan (beton 

geopolimer). 

2. Bagi institusi (Jurusan Teknik Sipil UMM), penelitian ini dapat 

memberi masukan tentang kajian alternatif dalam studi material dan 

bahan. 

3. Bagi masyarakat, dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana 

memanfaatkan limbah terutama limbah abu terbang (fly ash). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


