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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pada era yang semakin maju pembangunan pemukiman yang semakin 

meningkat serta memerlukan lahan luas telah merubah fungsi lahan. Perubahan 

fungsi lahan dari budidaya pertanian, kawasan hutan lindung, tangkapan air 

menjadi kawasan hunian berdampak terhadap perubahan tata air alamiah. 

Perubahan tersebut telah memperluas lapisan kedap air sehingga berkurang 

kesempatan air untuk berinfiltrasi ke dalam tanah dan memperbesar limpasan 

permukaan air hujan. Akibatnya, pada musim kemarau kuantitas air tanah dangkal 

semakin berkurang bahkan banyak yang menjadi kering. Sedangkan pada musim 

hujan akan terjadi genangan air bahkan banjir seperti yang terjadi di permukiman. 

Pengembangan permukiman di perkotaan mengakibatkan makin 

berkurangnya daerah resapan air hujan karena meningkatnya luas daerah yang 

ditutupi oleh perkerasan dan mengakibatkan waktu berkumpulnya air jauh lebih 

pendek, sehingga akumulasi air hujan yang terkumpul melampaui kapasitas 

drainase yang ada. Hal ini sering ditunjukan dengan terjadinya air yang meluap dari 

saluran drainase baik di perkotaan, maupun di permukiman secara khusus. Upaya 

mengurangi limpasan permukaan air hujan dan menambah infiltrasi ke dalam tanah 

adalah pembuatan beton lulus air (porous concrete). 

Beton lulus air (porous concrete) adalah suatu elemen bahan bangunan yang 

dibuat dari campuran agregat kasar, semen hidrolis atau sejenisnya, air dan sedikit 

agregat halus membiarkan air hujan untuk menembus mendasari lahan. Tujuan dari 

beton lulus air (porous concrete) untuk mengalirkan air hujan dipermukaan ke 

lapisan dibawahnya melalui celah-celah beton, mengurangi kecepatan erosi tanah, 

khususnya pada tanah yang miring dan menghambat penguapan air tanah 

dibawahnya, sehingga dapat menjaga kelembaban dan keseimbangan air tanah. 

Beton lulus air dengan material geopolimer merupakan beton yang ramah 

lingkugan karena pada proses pembuatan beton geopolimer tidak terlalu 

memerlukan energi, seperti halnya proses pembuatan klinker semen portland yang 

memerlukan suhu hingga 1450 derajat Celsius. Pemanasan lebih kurang 60 derajat 
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Celsius selama satu hari penuh sudah dapat dihasilkan beton yang berkekuatan 

tinggi. Oleh karena itu, pembuatan beton geopolimer mampu menurunkan emisi 

gas rumah kaca yang diakibatkan oleh proses produksi semen hingga tinggal 20%. 

Beton geopolimer terdiri atas agregat, waterglass, air, fly ash, gypsum, dan NaOH. 

Bahan dasar pengikat yang digunakan dalam pembuatan beton lulus air adalah abu 

terbang (fly ash). Abu terbang tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya 

semen portland. Tetapi dengan adanya air dan ukuran partikel yang halus, oksida 

silika yang dikandung oleh abu terbang akan bereaksi secara kimia dengan kalsium 

hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan menghasilkan zat yang 

memiliki kemampuan mengikat. Karenanya, penambahan atau penggantian dengan 

abu terbang dibandingkan semen portland memiliki keunggulan lebih kuat, lebih 

tahan cuaca, lebih ringan, harganya relatif murah, dan berpotensi menambah 

keawetan beton tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, ingin mengetahui bagaimana 

pembuatan beton porous dengan material geopolimer yang meliputi tinjauan kuat 

tekan dan porousitas beton. 

 

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang di atas, dapat 

dirumusan masalah dari penilitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh material geopolimer terhadap  nilai kuat tekan dan 

porousitas beton. 

 

1.3  Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Bahan pengikat yang digunakan adalah geopolimer dengan prekursor 

abu terbang (fly ash). 

2. Air yang digunakan adalah air laboratorium Teknik Sipil, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Karakterisasi produk yang dihasilkan meliputi kuat tekan dan uji 

porousitas beton. 

4. Tidak membahas kandungan kimia. 
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1.4  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai kuat tekan dan porousitas dengan 

material geopolimer. 

 

1.5  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dari pembuatan beton lulus air (porous 

concrete) ini selain dapat menyerap air dengan cepat juga memiliki kekuatan 

mekanik yang sama dengan beton pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


