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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus      

yang diarahkan pada peningkatan taraf  hidup masyarakat dan  kesejahteraan      

secara umum. Dalam pelaksanaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi memacu adanya pengembangan kreatifitas setiap orang sebagai modal 

agar pembangunan dapat dilaksanakan secara labih baik. Seiring dengan hal 

tersebut, peningkatan mutu, efisiensi, dan produktivitas dari setiap kegiatan 

pembangunan terutama yang terkait dengan sektor fisik mutlak harus dilakukan, 

seperti halnya sektor bangunan yang saat ini terus mengalami peningkatan. 

Dalam ilmu bahan bangunan ada beberapa jenis bahan yang dikategorikan 

sebagai bahan ikat dalam adukan, di antaranya adalah semen, kapur, pozolan dan 

beberapa bahan ikat lainnya. Tiap-tiap bahan ikat tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, akan  tetapi penggunaan bahan ikat semen portland 

masih menjadi pilihan utama dibandingkan penggunaan bahan ikat lainnya. 

Penggunaan bahan ikat di Indonesia pada konstruksi sederhana secara       

umum masih menggunakan  semen  portland. Hal ini merupakan pemborosan baik 

dari segi biaya maupun teknis. Semen portland merupakan  jenis semen yang 

harganya relatif mahal apabila digunakan pada konstruksi-konstruksi yang 

memerlukan persyaratan yang sederhana. Beton banyak digunakan karena 

keunggulan-keunggulannya antara lain kuat tekan beton mutu tinggi. Beton 

merupakan material yang kuat dalam kondisi tekan dan lemah dalam kondisi tarik,  
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merupakan elemen struktur yang paling banyak digunakan dalam bangunan 

karena bahannya yang mudah didapat, mudah dibuat dan harganya murah. 

Kualitas beton tergantung pada bahan-bahan penyusunnya. Namun untuk 

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

diperoleh dengan hanya 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 struktur bangunan bertingkat 

tinggi. Kualitas yang baik pada campuran beton dengan bahan tambah      

(admixture), bertujuan untuk mengubah satu atau lebih sifat-sifat bahan penyusun 

beton yang baik dalam keadaan segar maupun setelah keras, seperti bahan tambah 

abu terbang (fly ash).  

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. 

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 atau silika dan alumunium yang bereaksi secara 

kimia dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk senyawa 

bersifat cementitious. .   

Selain itu untuk memaksimalkan kekuatan beton pada umur - umur awal 

pembuatan dapat menggunakan metode perawatan steam curing. Steam curing 

adalah metode yang mempercepat kenaikan suhu pada beton sehingga 
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menghasilkan beton yang lebih kuat diawal umur pembuatan dan memiliki 

durabilitas yang rendah.  

Penelitian ini mencoba memanfaatkan kondisi alam Indonesia maupun 

pemanfaatan bahan-bahan lokal yang memungkinkan dilaksanakannya pembuatan 

beton bermutu tinggi. Usaha penelitian perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu 

alternatif baru dalam teknologi beton, dengan menggunakan semen yang seefisien 

mungkin yaitu dengan menggantikan sebagian semen dengan fly ash sehingga 

pemakaian abu terbang (fly ash) serta menggunakan perwatan steam curing 

diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang ada, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Berapa besar kuat tekan beton dengan variasi penggunaan 

cementtious  terhadap abu terbang dengan memakai perawatan 

steam curing pada umur beton 6,5 jam, 7 hari, 14 hari, 28 hari. 

b. Berapa besar nilai absobrsi beton uji. 

 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah disini dimaksudkan agar objek dari studi evaluasi dapat 

dijalankan secara sistematis dan terarah sehingga permasalahan yang dibahas 

tidak melebar . Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

a) Pengaruh suhu, udara, dan faktor lain diabaikan.  
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b) Penelitian ini tidak membahas tinjauan dari segi ekonomis dan 

efisiensi waktu. 

c) Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada saat pencampuran 

dan pengerasan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kuat tekan beton mutu tinggi akibat pengaruh 

cementtious terhadap abu terbang (fly ash) dengan memakai 

perawatan steam curing. 

2. Untuk mengetahui absorbsi pada beton mutu tinggi setelah 

memakai perawatan steam curing. 

1.5.  Manfaat  Studi 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti (Mahasiswa) 

 Menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton mutu tinggi 

dengan variasi bahan tambah  abu terbang (fly ash) dan umur beton 

mencapai kekuatan maksimal. 

 Menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton mutu tinggi 

dengan variasi jenis perawatan yang menggunakan steam curing 

dan memaksimalkan kekuatan beton di umur awal pembuatan. 

 Manfaat teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

teknologi beton terutama pemenfaatan abu terbang (fly ash) 

sebagai  bahan tambah dan menggunakan perawatan steam curing 

sebagai variasi system perawatan beton. 
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 Sebagai pertimbangan dan masukan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Untuk praktisi dan lembaga terkait 

 Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan 

maupun informasi sebagai perbandingan terhadap pengaplikasian 

di lapangan. 

 


