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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi konstruksi terus mengalami kemajuan yang sangat

pesat. Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk

menunjang  peningkatan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan secara umum dan dari

berbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi memacu adanya pengembangan kreatifitas setiap orang sebagai modal

agar pembangunan dapat dilaksanakan lebih baik dan lebih efisien. Seiring

berjalannya waktu, peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas dari setiap kegiatan

pembangunan terutama yang terkait dengan sektor fisik mutlak harus dilakukan.

Dalam dunia konstruksi bangunan, penelitian untuk mendapatkan produk-

produk konstruksi yang lebih baik  terus dilakukan. Beton yang merupakan salah satu

material utama dari sebuah bangunan . pada dasarnya beton terbentuk dari dua bagian

utama yaitu pasta semen dan agregat. Pasta semen terdiri dari semen Portland, air dan

bahan campur tambahan (admixture). Sedangkan agregat terdiri dari agregat kasar

(batu pecah) dan agregat halus (pasir). Beton banyak digunakan karena keunggulan-

keunggulannya antara lain kuat tekan beton yang tinggi. Beton merupakan material

yang kuat dalam kondisi tekan dan lemah dalam kondisi tarik. Dan merupakan

elemen struktur yang paling banyak digunakan dalam bangunan karena bahanya yang

mudah didapat, mudah dibuat dan harganya murah.



2

Kualitas beton tergantung pada bahan-bahan penyusunya. Namun untuk

membuat beton mutu tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan tidak serta merta

diperoleh hanya dengan mencampurkan semen Portland atau jenis semen yang lain,

agregat kasar, agregat halus dan air.

Peningkatan kualitas campuran beton akan menghasilkan beton mutu tinggi.

Pemakaian beton mutu tinggi dan berkinerja tinggi merupakan material bangunan

yang sudah banyak digunakan dalam pelaksanaan strukur bangunan tingkat tinggi.

Kualitas yang baik pada campuran beton dengan bahan tambahan (Fly Ash).

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 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 aluminium yang bereaksi secara kimia

dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk senyawa bersifat

cementitious. Penelitian ini mencoba memanfaatkan kondisi alam Indonesia maupun

pemanfaatan bahan-bahan lokal yang memungkinkan dilaksanakanya pembuatan

beton bermutu tinggi. Usaha penelitian perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu

alternatif baru dalam teknologi beton dengan menggunakan semen seefisien mungkin,

yaitu dengan menggantikan sebagian semen dengan Fly Ash sehingga pemakaian abu

terbang (Fly Ash) diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan beton sesuai dengan

yang diharapkan, yaitu beton dengan kekuatan 20 MPa, mengetahui kuat tekan beton,

koefisien permeabilitas, dan absorbsi beton.
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1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang ada, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Apa pengaruh Fly Ash terhadap kuat tekan beton mutu tinggi dan mutu

rendah.

b. Berapa besar nilai absorpsi beton uji.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah disini dimaksudkan agar objek dari penelitian dapat

dijalankan secara sistematis dan terarah sehingga permasalahan yang dibahas tidak

melebar . Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Desain campuran beton menggunakan metode DOE (Departement of

Environmental).

b. Bahan tambah yang digunakan adalah Fly Ash tipe C dari sisa pembakaran

batu bara yang didapat dari PLTU Paiton, Probolinggo.

c. Nilai margin standar deviasi ditetapkan K = 1.64.

d. Mengabaikan FAS titious.

e. Fokus pada pencarian perbedaan pengaruh penggunaan Fly Ash antara beton

mutu normal (K300) dengan beton mutu tinggi (K500).

f. Benda uji menggunakan kubus berdimensi 15x15x15 cm.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan utama dari studi

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
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1. Mengetahui trend akibat pengaruh penggunaan Fly Ash pada beton mutu

tinggi dan pada beton mutu normal.

2. Mengetahui berapa besar nilai absorbsi beton.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

a. Bagi peneliti (Mahasiswa)

 Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil yang

telah didapatkan oleh peneliti pada bangku kuliah.

 Menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton mutu tinggi dengan

variasi campuran abu terbang (Fly Ash) dan umur beton mencapai kekuatan

maksimal.

 Manfaat teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan tentang teknologi

beton terutama pemenfaatan abu terbang (Fly Ash) sebagai  bahan tambah.

b. Untuk praktisi dan lembaga terkait

 Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan maupun

informasi sebagai perbandingan terhadap pengaplikasian di lapangan.

1.6 Hipotesa

Penambahan Fly Ash sebagai bahan aditive dalam beton bisa sebagai pengisi

(filler) yang akan menambah internal kohesi dan mengurangi porositas sebagai daerah

transisi yang merupakan daerah terkecil dalam beton, sehingga beton menjadi lebih

kuat. mekanisme fisik fly ash akan memberikan konstribusi terhadap perubahan

kekuatan yang terjadi pada beton.
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Pengaruh penambahan Fly Ash pada beton akan berbeda-beda pada tiap mutu

beton yang direncanakan. Hal itu dikarenakan sifat Fly Ash sebagai cementious sangat

kecil atau dapat diabaikan. Selain itu jumlah semen sebagai pengikat antar material

pada setiap mutu beton berbeda jumlahnya.


