
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan zaman yang semakin pesat menuntut adanya inovasi baru dalam 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai faktor penggerak utama, khususnya 

dalam memasuki pasar global. Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah pembangunan. Namun dengan adanya pembangunan yang 

secara terus menerus serta penggunaan semen yang semakin meningkat, hal ini 

mengakibatkan banyak kritikan dari pihak-pihak yang peduli terhadap 

lingkungan. Karena semakin banyak penggunaan semen maka semakin banyak 

pula gas CO2 yang dikeluarkan pabrik semen untuk mencemari lingkungan. 

Menurut (Davidovits, 1994), produksi 1 ton semen Portland akan menghasilkan 1 

ton CO2yang dilepas ke atmosfer, yang akan berakibat terhadap efek pemanasan 

global.Kontribusi CO2itu sendiri terhadap pemanasan global adalah sekitar 

65%(McCaffery, 2002).  

Abu terbang atau fly ash adalah produk sampingan dari industri 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai 

bahan bakar, berupa butiran halus ringan, bundar, tidak porous serta bersifat 

pozzolanik. Secara kimiawi, hasil pembakaran batu bara adalah bahan-bahan 

volatil seperti CO2, SO2, NO2, dan H2O serta bahan non-volatil berupa abu 

batubara yang dikenal dengan abu dasar (bottom ash) dan abu terbang (fly ash) 

(Querol, 1997). Penambahan abu terbang (fly ash) pada campuran beton bersifat 

pozzolan, sehingga bisa menjadi additive mineral yang baik untuk beton. Pozzolan 

adalah bahan yang mengandung silika dan alumunium yang bereaksi secara kimia 



dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk senyawa bersifat 

cementitious(Wang & Wu, 2006). 

Pozzolan adalah bahan yang mengandung silika dan alumina yang tidak 

mempunyai sifat mengikat seperti semen tetapi dalam bentuk yang halus dan 

dengan adanya air, senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium 

hidroksida pada suhu kamar membentuk senyawa kalsium silikat hidrat dan 

kalsium hidrat yang bersifat seperti semen. Salah satu material yang bersifat 

pozzolan adalah abu layang yang merupakan sisa pembakaran batubara. Abu 

layang dapat bereaksi dengan kapur bebas yang dilepaskan semen saat proses 

hidrasi dan membentuk senyawa yang bersifat mengikat pada suhu kamar dengan 

adanya air (Hardjito, 2008). 

Pembuatan beton dengan komposisi bahan pengganti semen yang makin 

besar akan memberikan pengurangan efek rumah kaca (pelepasan gas CO ke 

udara bebas makin berkurang) (Nashir,M. Dkk, 2009). Pemberian bahan 

pozzolan sebagai salah satu material yang bisa menggantikan 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,etc 2008). 

Penelitian ini menjadi penting agar diperoleh bahan pengganti yang tepat tanpa 

mengurangi kualitas dan fungsi dari material semen yang akan digantikan, 



sehingga pemakain 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 pozzolanic tersebut dapat menggantikan semen secara 

keseluruhan.  

Abu terbang yang memiliki komponen utama berupa senyawa silika dan 

alumina telah menuntun para peneliti untuk melakukan sintesiszeolit dari abu 

terbang. konversi abu terbang menjadi zeolit betujuan untuk melarutkan silika dan 

alumina dari abu terbang. salah satu metode konversi yang dapat dilakukan adalah 

metode basa klasik dengan cara refluks. (Fajril, 1996) berhasil mensintesiskan 

zeolit 4A dari abu layang  batubara asal PLTU Suralaya, dengan metode refluks 

dalam larutan NaOH 5M pada suhu 80
o
C. Sedangkan (Singer&Berkgaut, 1996) 

berhasil mensintesiskan penukaran kation dari abu terbang batu bara dengan 

metode refluks larutan NaOH 4,5M pada suhu 100ºC selama 2-48 jam.   

Penelitian ini merupakan upaya untuk perbaikan material pozzolan dengan 

melakukan sintesis silika untuk mengetahuisifat fisik dan kimia, serta 

mengetahuipengaruh sifat reaktifitas bahan pozzolan tersebut. Selain itu bahan 

pozzolan yang akan diperbaiki ini adalah bahan pozzolan  buatan yang berasal dari 

limbah sisa pembakaran batu bara pada PLTU Tanjung Jati, Jepara (fly ash tipe-

F). Dengan memperbaiki pozzolan ini diharapkan akan ada produk baru yang 

ramah lingkungan dan dapat digunakan untuk perkembangan teknologi.   

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam studi penelitian ini adalah: 

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

sesudah mengalami 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 

rektifitas bahan pozzolan tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan tugas akhir ini,agar tidak menyimpang dari tujuan 

akhir maka penulis membatasi pembahasan hanya pada: 

1. Proses sintesis silika menggunakan metode Refluks pada suhu 100ºC. 

2. Material fly ash yang digunakan berasal dari sisa pembakaran batu bara PLTU 

Tanjung Jati B Jepara. 

3. Proses sintesis dengan menggunakan larutan Natriun Hidroksida (NaOH). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sifat fisik 

dan kimia serta pengaruh reaktifitas dari material fly ash yang telah mengalami 

proses sintesis. Serta untuk mengetahui tentang material bahan dalam bidang 

konstruksi sipil dan memberikan alternative dalam studi material bahan dalam 

bidang konstruksi. 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari studi penelitian ini dilihat dari beberapa aspekadalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan aternatif baru dalam penggantian semen yang lebih ramah 

lingkungan. 

2. Dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan limbah 

terutama limbah abu terbang (fly ash). 

3. Dapat memberikan masukan tentang kajian alternatif dalam studi material dan 

bahan khususnya pada  bidang teknik sipil untuk dapat berinovasi lebih lanjut. 

 

 


