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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Prasetyo (2015) tentang kuat tekan beton geopolymer dengan fly 

ash sebagai bahan pengganti semen. Didapatkan nilai kuat tekan beton tertinggi 

beton geopolymer 141.037 kg/cm2, pada perbandingan rasio aktivator Na2SiO3 : 

NaOH = 5 : 2 untuk beton geopolymer. Nilai slump tertinggi adalah 25 cm pada 

beton geopolymer 65 : 35 – F 533 Kg, dengan nilai slump yang tinggi membuat 

campuran beton sangat mudah diaduk tapi kuat tekan menurun. Nilai slump yang 

paling baik adalah 11.5 cm karena pada nilai slump ini kuat tekan beton paling 

tinggi dan masih workability. 

Menurut Ginanjar (2015) dengan judul tinjauan kuat tekan beton 

geopolymer dengan fly ash sebagai bahan pengganti semen. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diperoleh grafik hubungan antara kuat tekan beton geopolymer 

terhadap perbandingan aktivator. Untuk beton geopolymer 75 : 25, kuat tekan 

tertinggi dimiliki oleh beton dengan perbandingan Na2SiO3:NaOH = 5:2 sebesar 

135,407 kg/cm2. Untuk beton geopolymer 70 : 30, kuat tekan tertinggi dimiliki oleh 

beton dengan perbandingan Na2SiO3:NaOH = 5:2 sebesar 141,037 kg/cm2. Dan 

untuk beton geopolymer 65 : 35, kuat tekan tertinggi dimiliki oleh beton dengan 

perbandingan Na2SiO3:NaOH = 4:2 sebesar 98,593 kg/cm2. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi perbandingan aktivator Na2SiO3:NaOH yang 

digunakan dalam campuran beton, maka terdapat kecenderungan semakin tingginya 

kuat tekan yang dihasilkan oleh masing – masing beton. 

Penelitian lain dengan judul tentang tinjauan kuat tekan bata beton dengan 

penambahan limbah gypsum PT. Petrokimia Gersik yang menggunakan agregat 

halus abu bata. Hasil dari penelitian ini didapatkan kuat tekan terbesar pada variasi 

penambahan limbah gypsum 10% yaitu sebesar 4,73 MPa, dengan kuat lentur dan 

serapan air pada variasi terseebut yaitu 0,791 Mpa dan 18,94%. 

Selain itu, penelitian Riger tahun 2014 tentang kuat tekan beton geopolymer 

berbahan dasar abu terbang (fly ash) didapatkan hasil nilai kuat tekan beton 
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geopolymer mengalami peningkatan seiring penambahan curing time, dimana kuat 

tekan yang maksimum terjadi pada curing time selama 24 jam dengan proses curing 

oven. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian fly ash, termasuk fly ash rendah 

kalsium yang meurut kategori ACI berada pada kelasF. 

Pada penelitian Ekaputri (2007) mendapatkan hasil beton geopolymer-

lumpur memiliki workabilitas yang amat rendah dengan nilai slump 0 atau medekati 

0. Selain itu, pada penelitian ini juga di dapatkan kuat tekan bider dan geopolimer 

lumpur pada umur 28 hari. Semakin besar molaritas aktivator, semakin besar pula 

kuat tekan yang dapat dicapai oleh binder maupun beton. Semakin sedikit kadar air 

yang ditambahkan pada campuran juga dapat meningkatkan kuat tekan beton. 

Meningkatnya jumlah air dalam campuran dan molaritas aktifator mempengaruhi 

jumlah pori yang terbentuk. Selain itu semakin pekat aktivator yang digunakan, 

semakin sulit beton dicetak sehingga semakin banyak pori yang terbentuk.   

 

2.2  Landasan Teori 

 2.2.1 Pengertian Beton 

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik 

yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang membentuk massa padat (SNI-03-2847-2002). Seiring 

dengan penambahan umur, beton akan semakin mengeras dan akan 

mencapai kekuatan rencana (f’c) pada umur 28 hari. 

Beton adalah suatu material yang terdiri dari suatu material semen, 

air, agregat (kasar dan halus) dan dengan atau bahan tambahan (admixture) 

apabila diperlukan. Semen dan air membentuk pasta semen sebagai bahan 

pengikat, agregat kasar dan halus berfungsi sebagai pengisi dan penguat. 

Variasi ukuran agregat dalam suatu campuran harus mempunyai gradasi 

yang baik sesuai dengan standart saringan dari ASTM ( America Society of 

Testing Materials ). Bahan – bahan dipilih sesuai dengan kebutuhan 

perencanaan, pemilihan bahan tersebut akan mempengaruhi dari segi 

kemudahan pengerjaan ( workability ), karena dari segi kemudahan 
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pengerjaan ini terdapat banyak variasi yang memenuhi yaitu dari segi 

kualitas, harga, dan mutu beton itu sendiri. 

 

2.2.2 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 dengan atau tanpa bahan tambahan 

lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut, campuran ini 

menciptakan suatu sel terbuka struktur, membiarkan air hujan untuk 

menembus mendasari lahan. 

Beton lulus air (porous concrete) bertujuan 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 porous terdiri dari aglomerasi agregat kasar berukuran 

tunggal yang diselimuti dengan lapisan pasta semen tipis sekitar 1,3 mm 

(Neville dan Brooks, 2010). Berdasarkan ACI 522R-10 mix design untuk 

pervious concrete terdiri dari: semen (270 - 415 kg), agregat (1190 - 1480 

kg), faktor air semen (0,27 – 0,34), perbandingan berat pasir dan kerikil (0 

sampai 1 : 1). Menggunakan chemical admixtures. Penambahan pasir akan 

menurunkan kadar pori dan meningkatkan kuat tekan. 

Berat jenis beton porous umumnya sekitar 70 % dari beton 

konvensional jika dibuat dengan bahan yang sama. Berat jenis beton porous 

yang menggunakan agregat konvensional bervariasi dari 1602 sampai 1922 

kg/m3. Agregat klinker telah diuji coba dan beton porous menghasilkan 

berat jenis 961 kg/m3 (Malhotra, 1976 dalam Harber, 2005). 

Abadjieva dan Sephiri (2000) melakukan penelitian beton porous 

dengan perbandingan berat agregat dengan semen dari 6 : 1 sampai 10 : 1. 

Kuat tekan beton non pasir pada umur 28 hari bervariasi antara 1,1 sampai 

8,3 MPa, tergantung pada perbandingan agregat dengan semen, dan 
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penurunan terjadi dengan meningkatnya perbandingan agregat dengan 

semen. Campuran dengan perbandingan agregat dengan semen 6 : 1 

merupakan yang terkuat. Kuat tekan beton porous lebih rendah dari kuat 

tekan beton normal konvensional disebabkan oleh peningkatan porositas. 

Kuat tarik dan kuat lentur tertinggi terjadi pada perbandingan agregat 

dengan semen 7 : 1 dan penurunan terjadi dengan meningkatnya 

perbandingan semen dengan agregat. Kuat tarik dan kuat lentur beton 

porous lebih rendah dari beton normal konvensional. 

 

Persyaratan Beton lulus air (porous concrete), yaitu : 

 Air yang melalui celah beton adalah air hujan yang tidak tercemar atau 

limbah. 

 Tidak digunakan pada jalan yang dilalui oleh kendaraan berat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Beton Lulus Air (Porous Concrete) 

 

2.2.3 Jenis - jenis Beton 

1. Beton Ringan 

  Beton ringan dibuat dengan menggunakan agregat ringan 

atau dikombinasikan dengan agregat normal sedemikian rupa 

sehingga dihasilkan beton dengan berat isi yang lebih kecil daripada 

beton normal. SNI memberikan batasan kriteria berat jenis beton 

ringan sebesar 1900 kg/m3 atau berdasarkan kepentingan 

penggunaan strukturnya bekisar antara 1440 -1850 kg/m3, dengan 

kekuatan tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa (ACI-318). 
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2. Beton Berat 

  Beton berat adalah beton yang dihasilkan dari agregat yang 

mempunyai berat isi lebih besar dari beton normal atau lebih dari 

2400 kg/m3 yaitu sekitar 3000 – 3900 kg/m3. Beton berat digunakan 

jika maslah ruang tidak menjadi hambatan. Untuk menghasilkan 

beton berat digunakan agregat yang mempunyai berat jenis yang 

lebih besar, biasanya lebih dari 4.0 dibandingkan dengan agregat 

biasa dengan berat jenis 2.6. 

3. Beton Massa (mass concrete) 

  Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan 

beton yang besar dan massif misalnya untuk bendungan, kanal, 

pondasi jembatan, dll. Batuan yang digunakan dapat lebih besar dari 

yang disyaratkan sampai 150 mm, dengan slump rendah yang akan 

mengurangi jumlah semen. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan alat 

getar dan manpower yang lebih banyak. Karenah rendahnya nilai 

slump, maka panas hidrasi menjadi penting diperhatikan agar tidak 

retak-retak. Untuk menanggulangi retak penuangan lapis demi lapis 

yang tipis selama beberapa hari dapat membantu, termasuk juga 

pemberian pipa untuk pengaliran air dingin sebagi perawatan. 

4. Beton Serat (fiber concrete) 

  Beton serat merupakan campuran beton ditambah serat. 

Bahan srat bisa berupa asbestos, serat plastic (poly-propylene), atau 

potongan kawat baja. Walaupun serat dalam campuran tidak terlalu 

banyak meningkatkan kekuatan beton terhadap gaya tarik, perilaku 

struktur beton tetap semakin baik misalnya meningkatkan regangan 

yang dicapai sebelum runtuh, meningkatkab ketahanan beton 

terhadap benturan dan menambah kerasnya beton. Selain itu 

kelemahannya ialah sulit dalam pengerjaannya. 

5. Beton Geopolimer 

  Geopolimer merupakan material ramah lingkungan yang 

biasa dikembangkan sebagai alternatif pengganti beton semen di 
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massa mendatang. Bahan dasar utama pembuatan beton geopolimer 

adalah bahan yang banyak mengandung silicon dan alumunium. 

Unsur-unsur ini, diantaranya banyak terdapat pada material buangan 

hasil sampingan industry, seperti abu terbang (fly ash) sisa 

pembakaran batu bara. Untuk melarutkan unsur-unsur silikon dan 

alumunium, serta memungkinkan terjadinya reaksi kimiawi 

digunakan larutan bersifat alkalis. Material geopolimer ini jika 

digabungkan dengan agregat batuan batuan akan menghasilkan 

beton geopolimer tanpa perlu semen lagi. Sebuah perusahaan beton 

pracetak di Australia, bahkan sudah mulai memproduksi prototipe 

beton geopolimer pracetak dalam bentuk bantalan rel kereta, pipa 

beton untuk saluran pembuangan air kotor dan lainnya.  

6. Beton Polimer 

  Beton polimer pertama kali ditemukan oleh Prof. Ir. H 

Djuanda Suraatmadja. Dibantu kedua rekannya yang berstatus 

mahasiswa, Dicky dan Budi. Ide dasar penelitian beton polimer 

karena pemikiran awal yang menginginkan beton memiliki sifat-

sifat yang lebih baik dibandingkan beton semen. 

  Beton polimer sendiri adalah gabungan dari rekayasa 

komposit beton klasik dan polimer. Seperti yang sudah diketahui 

beton terbentuk dari beberapa bahan yang diikat oleh semen 

bercampur air. Sedangkan polimer adalah suatu zat kimia yang 

terdiri dari molekul-molekul besar dengan karbon dan hydrogen 

sebagai molekul utamanya. Adapun bahan baku polimer didapatkan 

dari limbah plastic yang didaur ulang, kemudian dicampur dengan 

bahan kimia lainnya. 

 Kelebihan beton polimer, antara lain: 

 Memiliki sifat kedap air 

 Tidak terpengaruh sinar ultra violet 

 Tahan terhadap larutan agresif seperti bahan kimia, dan 
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 Beton polimer bisa mengeras di dalam air sehingga bisa 

digunakan untuk memperbaiki bangunan-bangunan di dalam 

air. 

 Kekurangan beton polimer : 

  Satu-satunya kelemahan beton polimer adalah harga beton 

polimer masih belum bisa lebih rendah dibanding beton semen. 

Karena itu, beton polimer selama ini lebih banyak digunakan untuk 

rehabilitasi bangunan yang rusak. 

 

2.2.4 Bahan - Bahan Penyusun Beton 

2.2.4.1 Semen Portland 

Semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan 

menghaluskan klinker terutama terdiri dari atas silikat calsium yang bersifat 

hidrolis, dengan gips sebagai bahan tambahnya. Semen portland diperoleh 

dengan membakar secara bersamaan suatu campuran dari calcareous (yang 

mengandung kalsium karbonat atau batu gamping) dan argillaceous (yang 

mengandung alumina) dengan perbandingan tertentu. Secara mudahnya 

kandungan semen portland adalah kapur, silika, dan alumina. Ketiga bahan 

tadi dicampur dan dibakar dengan suhu 1550oC dan menjadi klinker. Setelah 

itu kemudian dikeluarkan, didinginkan, dan dihaluskan sampai halus seperti 

bubuk. Biasanya lalu klinker digiling halus secara mekanis sambal 

ditambahkan gips atau kalsium sulfat (CaSO4) kira - kira 2 - 4% sebagai 

bahan pengontrol waktu pengikatan. Bahan tambah lain kadang 

ditambahkan untuk membentuk semen khusus (Tjokrodimuljo, 1996). 

Senyawa kimia yang utama dari semen portdland antara lain kapur 

(CaO), silika (SiO2), alumina (Al2O3),  besi (Fe2O3), magnesia (MgO), 

sulfur (SO3), soda/potash (K2O, Na2O). Susunan kimia yang terjadi 

diperoleh koposisi seperti pada tabel. 
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Tabel 2.1 Komposisi Bahan Utama Semen 

Oksida Komposisi (%) 

Kapur CaO 60-65 

Silika SiO2 17-25 

Alumina AI2O3 3-8 

Besi Fe2O3 0.5-6 

Magnesia MgO 0.5-4 

Sulfur SO3 1-2 

Potash K2O, Na2O 0.5-1 

Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996 

 

 Jenis – jenis Semen Portland. 

ASTM ( American Standard for Testing Material ) menentukan 

komposisi semen berbagai tipe sebagai berikut : 

1. Tipe I : Semen Portland untuk konstruksi umum, jenis ini paling 

banyak diproduksi karena digunakan untuk hampir semua jenis 

konstruksi. 

2. Tipe II : Semen Portland  untuk konstruksi  yang agak  tahan  

terhadap  sulfat  dan panas hidrasi yang sedang. 

3. Tipe III : Semen  Portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  

kekuatan  awal  yang tinggi.  

4. Tipe IV : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas 

hidrasi yang rendah. 

5. Tipe V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  

sangat  tahan  terhadap sulfat. Umumnya dipakai di daerah 

dimana tanah atau airnya mengandung sulfat yang tinggi. 
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Tabel 2.2 Jenis-jenis semen portland dengan sifat-sifatnya 

 Sumber :Paul Nugraha & Antoni, 2007 

2.2.4.2 Air 

Air adalah suatu bahan yang penting dalam pembuatan beton, air 

diperlukan agar terjadi reaksi kimia dengan semen untuk membasahi 

agregat dan untuk melumasi agregat agar mudah dalam pengerjaannya. Air 

yang umumnya dapat digunakan untuk beton adalah air yang dapat 

diminum. Tetapi tidak semua air dapat memenuhi syarat tersebut karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dapat merugikan.  

SKSNI mensyaratkan air yang dapat digunakan sebagai bahan 

bangunan sebagai berikut: 

1. Air harus bersih. 

2. Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya yang 

dapat dilihat secara visual. 

3. Tidak mengandung benda-benda yang tersuspensi lebih dari 2 

gram/liter. 

4. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak 

beton (asam-asam, zat organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter. 

Kandungan klorida (CL) tidak lebih dari 500 ppm dan senyawa sulfat 

tidak lebih dari 1000 ppm sebagai SO3. 

Tipe 

Semen 

Sifat 

Pemakaian 

Kadar Senyawa ( % ) Kehalusan 

blaine 

(m2/kg) 

Kuat 1 

hari 

(kg/cm2) 

Panas 

hidrasi 

(J/g) C3S C2S C3A C4AF 

I Umum 50 24 11 8 350 1000 330 

II Modifikasi 42 33 5 13 350 900 250 

III 

Kekuatan 

awal tinggi 60 13 9 8 450 2000 500 

IV 

Panas 

hidrasi 

rendah 25 50 5 12 300 450 210 

V Tahan sulfat 40 40 9 9 350 900 250 
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5. Bila dibandingkan dengan kekuatan tekan adukan dan beton yang 

memakai air suling, maka penurunan kekuatan adukan dan beton yang 

memakai air yang diperiksa tidak lebih dari 10%. 

 

2.2.4.3 Agregat Kasar 

Menurut Tjokrodimulyo (1992), agregat kasar yaitu berupa pecahan 

batu, pecahan kerikil atau kerikil alami dengan ukuran butiran minimal 5 

mm dan ukuran maksimal 40 mm. berdasarkan berat jenisnya, agregat kasar 

dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : 

1. Agregat normal 

Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antara 2,5 – 2,7 

gram/cm3. Agregat ini biasanya berasal dari agregat basalt, granit, kuarsa 

dan sebagainya. Beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis sekitar 2,3 

gram/cm3. 

2. Agregat Berat 

Agregat berat adalag agregat yang mempunyai berat jenis lebih dari 2,8 

gram/cm3, misalnya magnetic (FeO4) atau serbuk besi. Beton yang 

dihasilkan mempunyai berat jenis tinggi sampai 5 gram/cm3. 

Penggunaannya sebagai pelindung dari radiasi. 

3. Agregat Ringan 

Agregat Ringan adalah agregat yang mempunyai berat jenis kurang dari 

2,0 gram/cm3 yang biasanya dibuat untuk beton non struktural atau dinding. 

Keuntungan dari menggunakan agregat ini adalah berat sendiri yang rendah 

sehingga strukturnya ringan. 

 

 Sifat fisik agregat 

Sifat fisik agregat sangat mempengaruhi sifat beton segar dan beton 

keras. Sifat-sifat fisik dari agregat adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk agregat 

Bentuk dari agregat sangat penting pada beton karena 

mempengaruhi workability beton. Bentuk dari agregat dipengaruhi 
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oleh jenis batuannya dan proses pemecahan batuannya. Kekasaran 

permukaan dan kebersihan agregat membantu pergesekan (friction) 

dan mengikat diantara agregat. Ditinjau dari bentuk agregat 

digolongkan sebagai berikut : 

1) Bulat 

Berbentuk bulat penuh atau bulat telur. Agregat ini 

banyak ditemukan di sungai. 

2) Bersudut 

Bentuk ini tidak beraturan, mempunyai sudut yang 

tajam dan permukaan kasar. Agregat ini terbentuk karena 

dipecah dengan mesin pemecah batu. 

b. Susunan butiran (gradasi) 

Ada dua macam susunan gradasi dari agregat yaitu : gradasi 

rapat (dense graded) yaitu memiliki bermacam-macam ukuran, dan 

gradasi terbuka (open graded) yaitu memiliki ukuran yang tidak ada. 

c. Berat jenis (specific grafity) dan penyerapan air 

Berat jenis ini ada tiga macam yaitu: 

1. Bulk Specific Gravity antara berat suatu benda dalam keadaan 

kering mutlak dengan berat air murni yang sama dengan volume 

benda termasuk volume pori-pori yang tidak tembus air dan 

tidak termasuk volume pori-pori kapiler yang dapat terisi oleh 

air. 

2. Bulk Specific Gravity (Saturated Surface Dry) ialah 

perbandingan antara berat suatu benda pada keadaan jenuh 

kering muka dengan berat air murni yang sama dengan volume 

benda termasuk volume pori-pori yang tidak tembus air dan 

tidak termasuk volume poripori kapiler yang dapat terisi oleh 

air. 

3. Apparent Specific Gravity (Saturated surface Dry) ialah 

perbandingan antara berat suatu benda dalam keadaan kering 

mutlak dengan berat air murni yang sama dengan volume benda 
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termasuk seluruh pori-pori yang terkandung didalamnya 

(Yusuf, 2006). 

Karena dalam beton kondisi agregat dalam keadaan jenuh maka 

didalam rancangan campuran hanya Bulk Specific Gravity SSD saja yang 

digunakan. Penyerapan air adalah kemampuan suatu benda untuk menyerap 

air dari keadaan kering mutlak menjadi keadaan SSD. Penyerapan air pada 

agregat mempengaruhi terhadap daya rekat antara pasta semen dengan 

agregat serta keawetan dari agregat itu sendiri.  

Pada umumnya agregat yang memiliki penyerapan air tinggi daya 

rekatnya dengan semen baik, tetapi dengan penyerapan air tinggi dapat 

menyebabkan mineral yang mudah larut dalam air akan cepat hilang 

sehingga keawetan dari agregat menjadi berkurang. 

Sifat lain dari agregat yang perlu diketahui adalah kadar air dari 

agregat. Kadar air pada agregat berubah tergantung kondisi agregatnya. 

Kondisi agregat dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Kondisi basah 

Pada kondisi ini agregat jenuh dengan air yang ada sampai 

menyelimuti agregatnya. Kondisi ini terjadi pada agregat yang selalu 

dalam kondisi basah karena air hujan atau terendam air. 

b. Kondisi SSD 

Kondisi ini adalah kondisi dimana agregat di dalamnya jenuh 

dengan air tetapi bagian permukaannya kering. Kondisi ini terjadi pada 

agregat yang basah dan jenuh air di lapisan bagian permukaannya. 

c. Kondisi kering udara 

Apabila agregat ditempatkan pada ruang terbuka dan airnya 

mengalami penguapan tetapi air yang dikandungnya tidak habis. 

Biasanya pada musim kemarau agregat dalam kondisi ini. 

d. Kondisi kering oven 

Kondisi ini didapat bila agregat didalam suhu lebih dari 100°C, 

sehingga kadar airnya 0%. 
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2.3 Geopolimer 

Geopolimer merupakan sintesa bahan-bahan alam nonorganik lewat 

proses polimerisasi. Bahan dasar utama yang diperlukan untuk pembuatan 

material geopolimer ini adalah bahan-bahan yang banyak mengandung 

unsur-unsur silicon dan aluminium. Unsur-unsur ini banyak didapati, di 

antaranya pada material buangan hasil sampingan industri, seperti misalnya 

abu terbang dari sisa pembakaran batu bara.  

Abu terbang sendiri tidak memiliki kemampuan mengikat seperti 

halnya semen. Tetapi dengan kehadiran air dan ukuran partikelnya 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Abu Terbang (fly ash)

 

2.3.1 Sifat - sifat Abu Terbang 

Sifat-sifat abu terbang (fly ash) akan mempengaruhi semua aspek 

dari sifat campuran beton, baik beton segar, beton yang telah mengeras, 

maupun pada proporsi campuran beton. 

Sifat-sifat abu terbang, yaitu : 

1. Memperbaiki sifat pengerjaaan (workability) 

Dengan adanya abu terbang yang memiliki butiran bulat dan halus 

akan menguntungkan terhadap workabilitas dari campuran beton 

karena dapat bergerak lebih bebas dan partikel halus dapat memasuki 
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rongga-rongga antar butiran, sehingga campuran beton menjadi lebih 

plastis dan kohesinya lebih baik. 

2. Meningkatkan ketahanan beton (durability) 

Sifat pozzolan yang dimiliki abu terbang akan bereaksi dengan 

Ca(OH), yang bebas dan larut dalam air pada waktu hidrasi semen dan 

membentuk Kalsium Silikat dan Kalsium Aluminat Hidrat yang sangat 

membantu ketahanan beton. 

3. Meningkatkan kerapatan beton 

Ruang-ruang yang ditinggalkan larutan Ca(OH), yang hilang 

bersama air dalam proses pengeringan terisi oleh Kalsium Silikat dan 

Kalsium Aluminat Hidrat maka kerapatan beton menjadi lebih baik. 

4. Menurunkan panas hidrasi 

Reaksi kimia antara abu terbang dengan kapur jauh lebih lambat dari 

proses hidrasi, sehingga akan menghasilkan perubahan panas yang 

lebih lambat pula dan akhirnya akan mengurangi derajat panas yang 

terjadi selama hidrasi. 

5. Menurunkan kerusakan akibat sulfat 

Bersamaan dengan meningkatnya kerapatan dan kepadatan beton 

dengan abu terbang, maka ketahanan terhadap serangan sulfat lebih 

kuat daripada beton tanpa abu terbang. 

6. Mengurangi penyusutan 

Rendahnya ketegangan dalam beton karena lambatnya 

perkembangan temperatur dan rendahnya derajat panas hidrasi, akan 

menurunkan penyusutan pada tahap pengeringan. 

7. Menurunkan bleding dan segregasi 

Disebabkan butiran yang halus akan menghalangi kecendrungan 

dari campuran beton untuk bleding dan segregasi. 
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2.3.2 Bahan Penyusun Geopolimer 

Bahan penyusun geopolimer adalah prekursor dan aktivator, kedua 

bahan tadi akan bersintesa membentuk material padat dimana proses 

polimerisasinya yang terjadi adalah diikuti dengan proses polikondensasi. 

 

2.3.2.1 Prekursor 

Bahan mentah (raw materials) atau prekursor yang digunakan untuk 

bentuk geopolimer dapat berupa mineral Alumina Silikat alami seperti 

lempung atau limbah industri tanah lempung perlu dikalsinasi (calcined) 

pada suhu sekitar 650°C sebagai pengolahan awal untuk mengubah struktur 

kristal dari kristalin menjadi senyawa amorf yang reaktif. Limbah industri 

yang memiliki banyak kandungan alumina dan silika dapat digunakan 

sebagai prekursor geopolimer. Limbah industry yang termasuk ke dalam 

klasifikasi ini diantaranya adalah Blast Furnace Slag, abu terbang (fly ash), 

serbuk granit, dan lumpur merah (red mud). 

 

2.3.2.2 Aktivator 

Aktivator dibutuhkan untuk reaksi disolusi dan polimerisasi 

monomer alumina dan silika. Alkali melarutkan (disolusi) prekursor 

kedalam monomer (SiO4) dan (AlO4). Selama proses curing monomer-

monomer tadi terkondensasi dan membentuk jaringan polimer tiga dimensi 

yang berikatan silang. Ion alkali bertindak sebagai penetral muatan untuk 

tiap molekul tetrabedron alumina. 

Larutan sodium silikat adalah aktivator yang secara umum 

digunakan Karena mudah didapat dan ekonomis. Kandungan sodium silikat 

menyediakan kation berikatan valensi satu (Na+) sebagai aktivator dimana 

ion resi prokolnya Si4+ merupakan komposisi utama geopolimer sodium 

silikat terlarut dalam air, menyediakan lingkungan reaksi cairan padatan 

yang ideal untuk pelarutan material prekursor. 
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2.3.2.3 Proses Polimerisasi 

Sintesa geopolimer aluminosilikat membutuhkan dua konstituen 

utama dalam reaksi pencampuran, yaitu: (1) Prekursor yang kaya akan 

kandungan Al dan Si; dan (2) larutan alkali silikat. Meskipun mekanisme 

polimerisasinya masih belum dapat dipastikan, Davidovits mengemukakan 

reaksi polimerisasi awal adalah berupa disolusi prekursor untuk membentuk 

monomer aluminat dan silikat. Kemudian dilanjutkan dengan proses 

polikondensasi. Sebagaimana digambarkan pada proses polimerisasi akan 

menghasilkan geopolimer dengan hasil samping H2O. 

Perpanjangan lengan monomer Si(OH)4 untuk membentuk 

monomer berinti -Si dengan sedikit grup OH, sebagian besar tergantung 

pada konsentrasi pH larutan tersebut. Kehadiran OH, tidaklah esensial pada 

proses disolusi silika, namun OH lebih bersifat sebagai katalis. Sebaliknya, 

pada disolusi alumina dari prekursor, OH dikonsumsi untuk menghidrolisis 

unsur Al untuk membentuk anion aluminat Al(OH)4. Atas pertimbangan 

diatas, untuk mencapai disolusi yang sempurna pada pembentukan 

monomer aluminat dan silikat dibutuhkan larutan alkali aktivator yang 

mencukupi. 

 

2.4 Kuat Tekan 

Berdasarkan buku petunjuk praktikum Teknologi Beton Universitas 

Muhammadiyah Malang (2010), kekuatan tekan beton adalah beban per 

satuan luas yang menyebabkan beton hancur. Tjokrodimulyo (1996: 59) 

menjelaskan bahwa “Dalam teori teknologi beton dijelaskan bahwa factor-

faktor yang sangat mempengaruhi kekuatan beton adalah : factor air semen 

dan kepadatan, umur beton, jenis semen, dan sifat agregat”. Berdasarkan 

rumus di atas dapat dilihat bahwa kuat tekan beton akan semakin tinggi bila 

luas penampang tekan semakin besar dan juga faktor air semen sangat 

menentukan dari pada kuat tekan. Untuk itu perlu dicari nilai factor air 

semen (fas) yang optimum yang menghasilkan kuat tekan yang maksimum.  
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Dimana  : 

′  

f’c = kuat tekan beton (kg/cm2)   

P = beban maksimum yang mengakibatkan silinder hancur (kg)  

A   = luas penampang benda uji, cm2 

 

2.5 Porousitas 

Porousitas adalah besarnya persentase ruang-ruang kosong atau 

besarnya kadar pori yang terdapat pada beton dan merupakan salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi kekuatan beton. Pori-pori beton biasanya 

berisi udara atau berisi air yang saling berhubungan dan dinamakan dengan 

kapiler beton. Kapiler beton akan tetap ada walaupun air yang digunakan 

telah menguap, sehingga kapiler ini akan mengurangi kepadatan beton yang 

dihasilkan. Dengan bertambahnya volume pori maka nilai porousitas juga 

akan semakin meningkat dan hal ini memberikan pengaruh buruk terhadap 

kekuatan beton. 

Beton mempunyai kecenderungan berisi rongga akibat adanya 

gelembung-gelembung udara yang terbentuk selama atau sesudah 

pencetakan. Hal ini penting terutama untuk memperoleh campuran yang 

mudah untuk dikerjakan dengan menggunakan air yang berlebihan daripada 

yang dibutuhkan guna persenyawaan kimia dengan semen. Air ini 

menggunakan ruangan dan bila kemudian kering akan menimbulkan 

ronggarongga udara. Dapat ditambahkan bahwa selain air yang mengawali 

pemakaian ruangan dan kelak menjadi rongga, terjadi juga rongga-rongga 

udara langsung pada jumlah persentase yang kecil. Hal lain adalah 

terdapatnya pengurangan volume absolut dari semen dan air setelah reaksi 

kimia dan terjadi pengeringan sedemikian rupa sehingga pasta semen sudah 

kering akan menempati volume yang lebih kecil dibandingkan dengan pasta 

yang masih basah, berapapun perbandingan air yang digunakan (L.J. 

Murdock dan K.M. Brook, 1991).  
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Selain itu porousitas beton timbul karena pori atau rongga yang ada 

di dalam butiran agregat yang terbentuk oleh adanya udara yang terjebak 

dalam butiran ketika pembentukan atau dekomposisi mineral. Agregat yang 

menempati kurang lebih 70 - 75% dari volume beton akan sangat 

berpengaruh terhadap porousitas beton akibat porousitas yang dimiliki oleh 

agregat sendiri. Gradasi atau ukuran butiran yang dimiliki oleh agregat juga 

berpengaruh terhadap nilai porousitas beton karena dengan ukuran yang 

seragam maka porousitas akan semakin besar sedangkan dengan ukuran 

yang tidak seragam porousitas beton justru berkurang. Hal ini dikarenakan 

butiran yang kecil dapat menempati ruangan/pori diantara butiran yang 

lebih besar sehingga porousitas beton menjadi kecil.  

Prosedur pengujian porousitas menurut ASTM C 642 – 90, 

”Standard Test Method for Specific Grafity, Absorption, and Voids in 

Hardened Concrete”. Adapun rumus untuk menghitung nilai porousitas 

pada silinder adalah sebagai berikut:  

 

Porousitas = 	100% 

Dengan,   

A = berat sampel dalam air, W water (gram) 

B = berat sampel kodisi SSD, W saturation (gram) 

C = berat sampel kering oven, W dry (gram) 


