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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi konstruksi terus menerus mengalami kemajuan yang

sangat pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam bidang konstruksi di 

Indonesia, inovasi penelitian terus dikembangkan untuk mendapatkan konstruksi yang 

lebih baik dan efisien. Kebutuhan perumahan, perhubungan dan industri memberikan 

dampak pada meningkatnya kebutuhan bahan-bahan pendukungnya. Salah satu 

kebutuhan yang mengalami peningkatan yang tajam adalah kebutuhan produk mortar. 

Mortar disebut juga sebagai adukan yang terdiri dari agregat halus, semen dan air. 

Mortar merupakan bahan pengikat bagian peyusun suatu konstruksi baik bersifat 

struktural maupun non struktural. Penggunaan mortar dalam sifat struktural yakni mortar 

pasangan batu belah untuk struktur pondasi, sedangkan untuk konstruksi yang bersifat 

non struktural yakni seperti mortar pasangan batu bata untuk dinding pengisi. Sifat-sifat 

mortar sangat dipengaruhi oleh campuran bahan dasar yang digunakan, seperti semen, 

pasir, dan air. 

Semen merupakan salah satu komponen material struktur yang merupakan 

kebutuhan terbesar di bidang konstruksi, sehingga penggunannya sebagai bahan yang 

berkelanjutan merupakan tujuan terpenting saat ini. Selama ini mortar masih 

menggunakan semen dan kapur sebagai bahan ikat utama yang harganya cukup mahal, 

di sisi lain penggunaan mortar tidak memerlukan persyaratan yang cukup tinggi. Namun 

seiring dengan meningkatnya laju pembangunan di Indonesia bahan baku dalam 

pembuatan semen semakin lama semakin menipis, sehingga menjadi sangat langka. Oleh 

karena itu diperlukan alternatif untuk bahan baku pengganti semen.  

Cementitious adalah bahan pengganti sebagian semen atau sebagai subtitusi 

sebagian semen. Salah satu bahan alternative yang dapat digunakan untuk mengurangi 

penggunaan semen adalah abu terbang (fly ash). Fly ash merupakan hasil sampingan atau 

sisa pembakaran batu bara yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, yang berupa 

butiran halus, ringan, tidak berporous, bundar, dan bersifat pozzolanik. 

Selain fly ash, limbah kerang hijau juga dapat menjadi alternatif bahan sebagai 

subtitusi semen. Mayoritas penduduk Gresik wilayah utara meiliki mata pencaharian 
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sebagai petani kerang dan nelayan. Meskipun mata pencaharian pokok masyarakat 

adalah sebagai nelayan, namun dengan sumber daya alam yang melimpah ruah 

masyarakat memanfaatkan untuk perkembangbiakan kerang di pesisir pantai. Desa 

Banyu Urip Kecamataan Ujung Pangkah memiliki 89 unit pengelolahan kerang hijau, 

dari setiap unit kerang hijau mampu menghasilkan 100 kg setiap minggunya. Dapat 

diketahui dari kegiatan perkembangbiakan kerang tersebut menghasilkan limbah padat 

kerang yang sangat tinggi.  Hal ini mengakibatkan masalah lingkungan dan kesehatan 

bagi masyarakat sekitar. Limbah cangkang kerang hijau biasanya dibiarkan menumpuk 

atau dibuang begitu saja oleh masyarakat di daerah Gresik sehingga mengganggu 

keseimbangan ekosistem. Kegiatan pengolahan kerang hijau menghasilkan limbah padat 

yang cukup tinggi sehingga diperlukan adanya upaya untuk pemanfaatan cangkang 

kerang sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selama 

ini limbah padat kerang yang berupa cangkang hanya dimanfaatkan sebagai materi hiasan 

dinding, kerajinan tangan, atau bahkan campuran pakan ternak namun belum 

dimanfaatkan secara maksimal di bidang konstruksi padahal limbah cangkang kerang 

mengandung senyawa kimia yang bersifat pozzolanik. 

Selanjutnya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan maka diperlukan langkah 

terobosan yang tepat, guna meminimalisir limbah cangkang kerang hijau dan limbah fly 

ash hasil pembuangan dari pembakaran batubara pada PLTU supaya tidak menganggu 

keseimbangan ekosistem.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh dari sifat fisik dan kimia abu cangkang kerang dengan 

proses pembakaran pada suhu 750oC dan 900oC? 

2. Berapa nilai kuat tekan mortar dengan abu cangkang kerang hijau dan fly ash 

sebagai cementitious? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka, tujuan utama dalam studi 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh dari sifat fisik dan kimia abu cangkang kerang pada proses 

pembakaran pada suhu 750oC dan 900oC. 
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2. Mengetahui kuat tekan pada mortar dengan abu cangkang kerang hijau dan fly 

ash sebagai cementitious. 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar dalam pembahasan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan akhir maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada: 

1. Penelitian ini tidak meninjau dari segi ekonomis. 

2. Jenis kerang yang digunakan pada penelitian ini ialah kerang hijau (Perna Virids 

L). 

3. Proses pembakaran cangkang kerang dilakukan pada suhu 750oC & 900o C.  

4. Variasi persentase abu kerang yang digunakan : 

• 100% semen +0% abu cangkang kerang + 0% fly ash. 

• 80% semen + 0% abu cangkang kerang + 20% fly ash. 

• 75% semen + 5% abu cangkang kerang + 20% fly ash. 

• 70% semen + 10% abu cangkang kerang + 20% fly ash. 

• 65% semen + 15% abu cangkang kerang + 20% fly ash. 

• 60% semen + 20% abu cangkang kerang + 20% fly ash. 

• 80% semen + 20% abu cangkang kerang + 0% fly ash. 

5. Jenis pengujian pada mortar hanya pada uji tekan. 

6. Standar pengujian menggunakan ASTM. 

7. Benda uji yang digunakan pada penelitian ini adalah mortar kubus dengan ukuran 

5 cm x 5 cm x 5 cm yang diuji pada umur 28 hari. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari studi penelitian ini dilihat dari beberapa aspek adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi perkembangan teknologi beton, dapat memberi alternatif material baru 

pengganti semen. 

2. Dapat mereduksi dampak kerusakan lingkungan akibat fly ash. 

3. Dapat menyeimbangkan ekosistem akibat pembuangan limbah cangkang 

kerang. 

4. Penelitian ini memberikan masukan dan sumber informasi tentang kajian 

alternatif dalam studi material dan bahan. 


