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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Oktarina, dkk pada penelitiannya,”Pengaruh Penggunaan Abu Terbang 

(Fly Ash) Terhadap Tekan Pada Mortar”, dalam penelitian tersebut variasi 

campuran abu terbang dan kapur dengan kadar 20% dari jumlah semen mampu 

meningkatkan kuat tekan mortar sebesar 7.5 MPa.  Sedangkan pencampuran 

dengan kadar diatas 30% akan mengurangi kuat tekan mortar. Penambahan abu 

terbang dan kapur juga berperan penting pada mortar karena dapat membuat mortar 

lebih kedap air karena nilai serapan menjadi semakin rendah seiring dengan 

bertambahnya prosentase abu terbang.  

”Studi Eksperimental Ekosemen dari Abu Sampah dan Cangkang Kerang 

sebagai Bahan Alternatif Semen”oleh Frieska Ariesta S., dkk. Dari hasil pengujian 

senyawa kimia dapat diketahui bahwa ekosemen B memiliki hasil pengujian yang 

mendekati hasil pengujian semen OPC (Ordinary Portland Cement), komposisi 

ekosemen B terdiri dari : 49.1% abu sampah, 49.1% abu cangkang kerang, 1.3% 

tanah liat, 0.5% pasir besi. Dari hasil pengujian ekosemen tersebut didapatkan 

hilang pijar (30.896%), bagian tak larut (11.358%), Fe2O3 (3.6012%), MgO 

(1.9837%), CaO (42.756%), R2O3 (12.94%), SiO2 (10.565%), SO3 

(1.0633%).Pengujian fisika untuk kuat tekan mortar umur 3 hari pada ekosemen B 

yaitu sebesar 7.2 kg/cm2. 

Penelitian dengan memakai abu kerang darah sebagai filler dengan 

prosentase 4% dari volume semen pada pembuatan mortar juga telah dilakukkan. 

Penggunaan abu cangkang kerang Anadara Granosa memiliki kuat tekan yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan mortar Portland cement tanpa campuran abu. 

Kekuatan terbesar terletak pada mortar kerrang darah + OPC pada umur 91 hari 

sebesar 31.33 MPa, sedangkan pada umur 28 hari sebesar 29.74 MPa.  Sehingga 
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terjadi kenaikan sebesar 1. 59 MPa. Hal ini disebabkan karena mortar kerrang 

menjadi lebih kedap karena diisi oleh filler serbuk kerang (Ismi, 2017). 

”Pemanfaatan Limbah Kerang Hijau (Perna Viridis) sebagai Bahan 

Campuran Kadar Optimum Agregat Halus pada Beton Mix Design dengan Metode 

Subtitusi ”, oleh Alfred Edvant Liemawan, Tavio dan I Gusti Putu Raka. Penelitian 

tersebut menggunakan variasi kadar cangkang kerang sebanyak 0%, 5%, 10%, dan 

20% yang kemudian direndam dalam air laut selama 7, 14 dan 28 hari. Kekuatan 

optimum 28 hari terjadi pada variasi 5% yaitu 20.98 MPa. Penambahan serbuk 

cangkang tanpa perlakuan khusus tidak memberikan konstribusi terhadap kuat 

tekan, namun semakin banyak serbuk cangkang kerang sebagai subtitusi maka 

semakin volume beton akan semakin ringan. Cangkang kerang yang yang 

digunakan ialah cangkang kerrang hijau (Perna Viridis L.). kandungan pada 

cangkang kerang tersebut mengandung senyawa yang terkandung dalam semen. 

Sehingga diharapkan cangkang kerang dapat dijadikan subtitusi yang baik. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Mortar 

Mortar merupakan bahan yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang 

berasal dari campuran semen, agregat halus, dan air. Campuran tersebut 

menggunakan perbandingan tersendiri sehingga daya tahan mortar terhadap 

tekanan maupun tarikan akan semakin maksimal.  

Beberapa jenis mortar yang terdapat di Indonesia, yaitu : 

• Perekat keramik, seperti mortar untuk dinding dan lantai. 

• Grouting yaitu mortar sebagai pengisi celah antar keramik. 

• Perekat untuk bata ringat  

• Skim Coat untuk pelapis dinding baru 

Keunggulan dalam penggunaan mortar ialah sebagai berikut : 

• Mudah karena dengan menambahkan air kemudian langsung dapat dipakai. 
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• Dapat ditambahkan zat aditif yang dapat memberikan sifat bahan yang lebih 

baik daripada menggunakan campuran semen biasa. Bebrapa penggunan 

aplikasi semen biasa dapat menimbulkan beberapa masalah seperti lantai 

terangkat, dinding yang retak, dan lain-lain.  

 

2.2.2 Material penyusun Mortar 

Mortar merupakan hasil dari interaksi kimiawi dan mekanis material 

pembentuknya. Sehingga diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik 

masing-masing komponen pembentuknya. Komponen pembentuk mortar 

terdiri dari agregat halus, air, dan semen sebagai bahan pengikatnya.  

 

2.2.2.1 Agregat Halus 

Agregat halus merupakan hasil dari desintegrasi alami batu yang berupa 

pasir alam atau hasil dari industry pemecah batu yang memiliki ukuran butir 

terbesar 5.0 mm. Agregat halus juga disebut dengan pasir, baik yang berasal 

dari sungai, tanah galian atau hasil dari pemecah batu.  

Beberapa jenis pasir secara umum, digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : 

1. Pasir sungai, umumnya berbutir halus, dan berbentuk bulat akibat hasil 

dari gesekan yang terjadi, biasanya diperoleh langsung dari sungai. 

Daya lekat pasir sungai ini kurang baik karena butir yang bulat, namun 

baik digunakan untuk memplester tembok karena butirannya kecil. 

2. Pasir laut, merupakan pasir yang paling jelek karena banyak 

mengandung garam karena diambil dari pesisir pantai. Mineral garam 

ini dapat menyerap kandungan air dan menyebabkan pasir agak basah 

dan dapat mengembang bila sudah menjasi bangunan. Sehingga pasir 

laut tidak direkomendasikan untuk digunakn. 

3. Pasir galian, merupakan pasir yang diperoleh dari proses penggalian 

permukaan tanah. Pasir sungai memiliki butiran yang bersudut, tajam, 

dan berpori. Namun pasir ini dapat digunakan apabila dibersihkan 

terlebih dahulu dari kotoran-kotoran tanah dengan cara dicuci. 
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a) Jenis Pasir Berdasarkan Gradasi 

Agregat halus meimiliki gradasi yang sangat berpengaruh terhadap mortar. 

Gradasi agregat merupakan distribusi ukuran butiran dari agregat halus. Volume 

pori akan semakin besar seiring dengan seragamnya ukuran butir-butir agregat. 

Namun volume pori akan kecil apabila ukuran butir aregat bervariasi. Hal ini 

disebakan karena butiran kecil agregat mengisi pori diantara butiran yang lebih 

besar, sehingga pori-porinya menjadi sedikit atau dikenal dengan pemampatan yang 

tinggi. Gradasi agregat yang baik ialah gradasi yang memiliki kemampatan tinggi.  

Kekasaran pasir menurut SK-SNI-T-15-1990-03 dibagi menjadi empat 

kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, agak halus, agak kasar, dan kasar. 

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1 

 

 

Tabel 2.1 Gradasi Pasir 

 

Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan 

Daerah I 

(Pasir 

Kasar) 

Daerah II 

(Pasir Agak 

Kasar) 

Daerah III 

(Pasir Agak 

Halus) 

Daerah 

IV 

(Pasir 

Halus) 

10 

4,8 

2,4 

1,2 

0,6 

0,3 

0,15 

 

100 

90-100 

60-95 

30-70 

15-34 

5-20 

0-10 

 

100 

90-100 

75-100 

55-90 

35-59 

8-30 

0-10 

 

100 

90-100 

85-100 

75-100 

60-79 

12-40 

0-10 

 

100 

95-100 

95-100 

90-100 

80-100 

15-50 

0-15 

Sumber : Tjokrodimuljo, 1996:21 

a) Persyaratan Agregat Halus 

Agregat halus secara umum dapat berupa pasir hasil olahan, pasir alami, 

ataupun gabungan antara keduanya. Agregat halus memiliki persyaratan yang telah 

ditentukan apabila digunakan dalam bidang konstruksi.  

Menurut ASTM, syarat mutu agregat halus adalah sebagai berikut : 
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1. Kadar lumpur atau bagian butir yang lebih kecil dari 75 mikron (ayalan no 

200) dalam % berat, maksimum : 

• 3.0 % untuk beton yang mengalami abrasi. 

• 5.0 % untuk jenis beton lain. 

2. Kadar partikel dan gumpalan tanah yang dikeluarkan maksimum 3%. 

3. Kandungan lignit dan arang: 

• Kandungan maksimum 0.5% untuk beton yang akan diekspose 

• Maksimum 1.0% untuk jenis beton lainnya 

4. Agregat halus harus terbebas dari kotoran zat organic yang dapat merugikan 

beton. Apabila agregat diuji dengan larutan natrium sulfat maka tidak boleh 

berwarna lebih tua dari standart. Apabila warna yang dihasilkan lebih tua 

maka agregat halus tersebut harus ditolak, keuali apabila : 

• Warna lebih tua timbul oleh adanya sedikit lignit, arang atau 

sejenisnya. 

• Melakukan pengujian perbandingan kuat tekan mortar yang 

menggunakan standaart pasir silica, yang menunjukkan hasil kuat 

tekan mortar tidak < 95% kuat tekan mortar dengan pasir standart. 

5. Ukuran butiran agregat halus harus dalam Batasan berikut ini:  

 

Tabel 2.2 Gradasi Agregat Halus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Sumber : Nurlina, 2011:76 

6. Agregat halus yang akan digunakan untuk beton dengan kedaan tanah yang 

basah atau lembab tidak boleh mengandung bahan yang bersifat alkali 

 

Ukuran Lubang 

Ayakan (mm) 

Persen Lolos 

Kumulatif 

 (%) 

9.50 100 

4.75 95 - 100 

2.36 80 - 100 

1.18 50 - 85 

0.60 25 - 60 

0.30 10 - 30 

15 2 - 10 
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reaktif dalam semen dengan jumlah yang dapat menimbulkan pemuaian 

yang berlebihan pada mortar atau beton. Agregat yang reaktif terhadap 

alkali boleh digunakan untuk membuat beton dengan kadar alkali setara 

natrium oksida tidak lebih 0.60% atau penambahan yang dapat mencegah 

terjadinya pemuaian yang dapat membahayakan. 

7. Sifat kekal, apabila diuji dengan larutan garam sulfat 

• Bagian hancur maksimum 10% apabila menggunakan natrium 

sulfat. 

• Bagian hancur maksimum 15% apabila menggunakan magnesium 

sulfat. 

 

2.2.2.2 Semen(PortlandCement) 

2.2.2.2.1 Sejarah Semen 

Dalam perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang 

konstruksi, semen ditemukan pada zaman Kerajaan Romawi di Pozzuoli Italia. 

Bubuk tersebut kemudian dinamai dengan pouzzoulana. Pada abad ke – 18 John 

Smeaton seorang insinyur asal Inggris menemukan ramuan pembentuk semen. 

Kemudian membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan 

tanah liat saat membangun menara di lepas pantai Inggris. 

Seiring dengan berjalannya waktu, semen digunakan sebagai untuk 

bahan dalam pembuatan beton. Semen yang digunakan ialah semen portland 

pozzolan, yakni semen yang berupa semen hidrolik yang berfungsi sebagai perekat 

bahan susun beton. Semen dibuat dari limestone yang mengandung kalsium oksida 

(CaO), dan lempung yang mengandung silika (SiO2) serta aluminium oksida 

(Al2O3). 

Unsur terpenting dalm pembuatan beton ialah semen, semen 

berfungsi sebgai bahan pengikat untuk menyatukan agregat kasar dan agregat 

halus sehingga menjadi padat. Semen akan mengikat apabila diberi air. 

Sehingga semen tergolong sebagai bahan pengikat hidrolis. 

Jenis semen yang digunakan merupakan faktor penentu utama untuk 

menjadikan beton yang kuat. Standarisasi tipe semen di Indonesia menurut ASTM 
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C150, semen dibagi menjadi lima tipe, yaitu : 

• Jenis I : semen untuk penggunaan umum, tidak memerlukan persyaratan 

khusus (panas hidrasi, ketahanan terhadap sulfat, kekuatan awal). 

• Jenis II : semen Portland untuk konstruksi yang agak tahan terhadap 

sulfat dan panas hidrasi yang sedang.  

• Jenis III : semen untuk konstruksi dengan syarat kekuatan awal yang 

tinggi. 

• Jenis IV : semen untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi yang 

rendah. 

• Jenis V : semen untuk konstruksi dengan syarat sangat tahan terhadap 

sulfat. 

 

2.2.2.2.2 Susunan Kimia Semen 

Bahan dasar semen terdiri dari bahan-bahan yang mengandung kapur, 

alumina, kalsium, dan oksida besi. Kandungan senyawa kimia semen dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Oksida % 

Kapur (CaO) 60-65 

Silika (SiO2) 17-25 

Alumina 

(Al2O3) 

3-8 

Besi (Fe2O3) 0.5-6 

Magnesia 

(MgO) 

0.5-4 
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Tabel 2.3 Susunan 

Unsur Semen  

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Tjokrodimuljo,1996 

 

Pada dasarnya terdapat 4 senyawa yang paling penting dalam kandungan 

semen. Keempat unsur tersebut adalah : 

1. Trikalsium silikat (C3S) / 3CaO.SiO2 

2. Dikalsium silikat (C2S) / 2CaO.SiO2 

3. Trikalsium aluminat (C3A) / 3CaO.Al2O3 

4. Tetrakalsium aluminoferit (C4AF) / 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

Senyawa yang paling dominan dalam semen ialah senyawa C3S dan C2S, 

biasanya berkisar antara 70-80% dari semen. Bila semen terkena air, C3S mulai 

terhidrasi, serta menghasilkan panas dan berpengaruh besar terhadap pengerasan 

semen. Terutama sebelum mencapai umur 14 hari.  Sebaliknya, senyawa C2S ketika 

bereaksi dengan air lebih lambat sehingga pengerasan semen terjadi setelah umur 

lebih dari 7 hari dan memberikan kekuatan akhir. Unsur C2S juga membuat semen 

tahan terhadap serangan zat kimia serta mengurangi besar susut pengeringan. 

Apabila C3S memiliki persentase yang lebih tinggi maka proses pengerasan seakin 

cepat pada pembentukan kekuatan awalnya disertai panas hidrasi yang tinggi. 

Namun jika C2S yang lebih tinggi maka menghasilkan proses pengerasan yang 

lebih lambat, panas hidrasi yang sedikit, dan tahan terhadap serangan kimia. 

C3A dapat berhidrasi secara eksotermik, bereaksi sangat cepat, dan 

memberikan kekuatan setelah 24 jam. C3A bereaksi dengan air sebanyak 40% 

Sulfur (SO3) 1-2 

Soda/potash 

(K2O, Na2O) 

0.5-1 
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beratnya, tetapi karena jumlah unsur yang sedikit maka pengaruhnya hanya sedikit. 

Namun unsur C3A ini sangat berpengaruh pada panas hidrasi tertinggi, baik selama 

pengerasan awal serta pengerasan berikutnya.  Semen yang memiliki unsur C3A 

lebih dari 10% mengakibatkan rentan terhadap serangan asam sulfat. Oleh sebab 

itu, semen yang tahan dengan sulfat tidak boleh mengandung unsur C3A terlalu 

banyak.  

 

2.2.2.2.3 Sifat Fisika Semen 

Beberapa sifat fisika semen Portland sebagai berikut: 

1. Kehalusan butur (fineness). Semakin halus butiran semen, maka proses 

hidrasi semakin cepat, sehingga kekuatan awal akan tinggi namun 

kekuatan akhir cenderung berkurang. Kehalusan semen yang tinggi bias 

mengurangi terjadinya bleeding.  

2. Kepadatan (density). Syarat dari ASTM untuk berat jenis semen ialah 3.15 

Mg/m3 = 3.150 kg/m3. Berat jenis akan berpengaruh pada proporsi semen 

dalam campuran beton.  

3. Waktu ikat (setting time). Setting time merupakan waktu yang diperlukan 

semen untuk mengeras, sejak bereaksinya air dan menjadi pasta semen 

hingga cukup kaku untuk menahan tekanan. 

4. Panas hidrasi. Panas hidrasi merupakan keadaan panas ketika semen 

bereaksi dengan air. Dalam pelaksanaan, panas ini dapat menimbulkan 

retakan ketika proses pendinginan. Untuk mengatasi hal itu, maka perlu 

sistim perawatan (curing) untuk pendinginan.  Rumus kimia reaksi hidrasi 

dari unsur C2S dan C3S sebegai berikut : 

  2C3S + 6H2O →(C3S2H3) + 3Ca(OH)2 

  2C2S + 4H2O → (C3S2H3) + Ca(OH)2 

 

2.2.2.3 Air 

Air memiliki fungsi antara lain sebagai bahan pencampur serta 

pengaduk antara semen dan agregat. Air digunakan dalam proses pembuatan 

beton karena dapat membantu semen bereaksi dan sebagai pelumas anatar butir 
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agregat sehingga mudah dikerjakan dan dipadatkan. Air yang digunakan dalam 

pembuatan beton berkisar 25% dari jumlah berat semen. 

Dalam pengerjaan factor air semen yang biasanya digunakan ialah lebih 

dari 35 %, sedangkan kelebihan air 25% nya digunakan untuk pelumas. Tetapi 

kelebihan air pada adukan dapat mengakibatkan terjadinya bleeding, yakni 

kondisi dimana air bersama dengan semen akan bergerak ke permukaan beton. 

Air yang digunakan harus bersih, apabila airnya kotor maka dapat 

mempengaruhi proses ikatan awal pada adukan beton sehingga kekuatan beton 

akan lemah setelah mengeras, serta dapat menurunkan daya tahan beton. 

a) Sumber-sumber Air 

Air yang dapat digunakan pada campuran beton bisa diperoleh dari beberapa 

sumber. Namun dari beberapa sumber tersebut ada yang dapat digunakan dan 

adapula yang tidak dapat digunakan. Beberapa jenis air yang tidak dapat digunakan 

untuk campuran pada beton ialah sebagai berikut : 

1. Air Laut, merupakan air yang berasal dar laut dan mengandung 3,5% 

garam. Garam-garam tersebut dapat menyebabkan korosi yang mampu 

membuat kekuatan beton menurun. Sehingga, air laut tidak dapat digunakan 

untuk campuran beton. 

2. Air Buangan Industri, merupakan air yang mengandung asam dan alkali 

yang dapat memperlambat ikatan awal adukan beton. 

3. Air Permukaan, merupakan air yang dibagi menjadi air situ dan danau, air 

genangan, air sungai, dan air reservoir. Air rawa tidak dapat digunakan 

sebagai bahan campuran beton, kecuali telah melalui proses pengujian 

kualitas air terlebih dahulu. 

b) Syarat-syarat Umum Air 

Menurut Tjokrodimuljo (1996:46) dalam pemakaian air untuk beton sebaiknya 

air yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari 2 

gram/liter. 

2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton (asam, zat 

organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter. 



14 
 

3. Tidak mengandung khlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 

c) Pemilihan Pemakaian Air 

Pemilihan air untuk campuran beton sebaiknya air yang telah melalui proses 

pengujian kualitasnya. Apabila air yang digunakan tidak berasal dari sumber yang 

tidak memenuhi sayarat, maka sebaiknya dilakukan pengujian kuat tekan mortar 

dengan air tersebut, namun kemudian harus dibandingkan dengan mortar dari air 

suling. Hasil pengujian tersebut harus mencapai 90% dari kekuatan mortar dengan 

air suling sebagai bahan pembuatan mortar. Selama proses pembuatan dan 

perawatan beton air yang digunakan tidak boleh mengandung minyak, garam, asam 

alkali, bahan-bahan organis atau bahan lain yang dapat merusak beton dan 

tulangannya. 

 

2.3  Abu cangkang Kerang 

Kerang hijau (Perna Viridis L.) ialah salah satu jenis kerang yang banyak 

ditemukan di perairan Indonesia.Kerang hijau merupakan biota wilayah litoral 

(pasang surut) dan dapat tumbuh pada daerah perairan teluk, sekitar mangrove dan 

muara. Kerang hijau memilik wilayah sebaran yang luas yakni mulai dari Teluk 

Persia hingga Filipina, laut India bagian barat hingga Pasifik Barat, timur Laut Cina 

hingga Taiwan. 

Kerang hijau merupakan salah satu jenis kerang yang melimpah ruah dan 

tersebar luas di perairan Indonesia mulai dari periran pesisir, daerah mangrove dan 

muara sungai. Kerang hijau akan melimpah pada bulan Maret hingga Juli di daerah 

area pasang surut air, hidup bergerombol dan menempel pada benda-benda keras 

seperti bambu, kayu, batu ataupun substrat lain yang keras dengan menggunakn 

benang byssusnya. Kerang hijau ini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia 

karena banyak mengandung protein yang sangat bermanfaat bagi manusia.  
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Gambar 2.1 Kerang Hijau (Perna Viridis L.). 

Kerang hijau memiliki anatomi dengan diameter sekitar 1.5 cm dan Panjang 

tubuh antara 6.5 – 8.5 cm. Kerang hijau memiliki ciri khas yang terletak pada warna 

cangkang yang memiliki gradasi dari warna gelap hingga warna cerah kehijauan. 

Kerang hijau tidak memiliki oragan seperti ginjal, jantung, mulut, dan anus, tidak 

memiliki kepala dan otak. Apabila kerang hijau disayat memanjang dan melintang, 

maka tubuh kerang akan Nampak bagian-bagiannya. Bagian paling luar dari kerang 

hijau ialah cangkang yng berjumlah sepasang yang berfungsi untuk melindungi 

seluruh tubuh kerang. Pembungkus lunak yang terdapat pada kerang hijau ialah 

mantel, jaringan khusus, tipis, dan kuat. Sedangkan pada bagian belakang mantel 

terdapat dua lubang yang disebut sifon. Sifon atas memiliki fungsi sebagai tempat 

keluarnya air, sifon bawah berfungsi sebagai tempat masuknya air. Insang berlalpis 

pada kerang berjumlah dua pasang yang mengandyng banyak pembuluh darah. 

Terdapat kaki pipih pada kerang hijau yang digunakan untuk berjalan dengan 

menjulurkan anterior. Di dalam rongga tubuh kerang hijau terdapat berbagai alat 

ekskresi (ginjal), saluran pencernaan yang menbus jantung, alat peresaran darah. 

Kerang hijau merupakan organisme yang tergolong dalam hewan sesil atau 

hewan yang hidup bergantung pada ketersediaan fitoplankton, zooplankton, dan 

material yang kaya akan kandungan organik. Kerang hijau jika dilihat dari cara 

makannya tergolong dalam kelompok suspension feeder, yakni hewan untuk 

mendapatkan makanan yang berupa detritus, diatom, fitoplankton, dan bahan 

organik lainnya yang ersuspensi dalam air dengan cara menyaring air tersebut. 

Jumlah kerang yang melimpah ruah akan sebanding dengan jumlah limah 

kulitnya. Cangkang kerang merupakan bagian dari kerang hijau yang tidak dapat 

dikonsumsi, sehingga kulit tersebut hanya dibiarkan masyarakat, sehingga 

menumpuk dan menjadi limbah rumah tangga hasil dari petani kerang. Di sisi lain 
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limbah kulit kerang mengandung senyawa kimia yang bersifat pozzolan. 

Kandungan senyawa cangkang kerang terdapat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Persentase Senyawa Kimia Pada Serbuk Cangkang Kerang Hijau 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Alfred Edvant Liemawan, dkk (2015) 

Penggunaan cangkang kerang sebagai bahan subtitusi semen (cementitious) 

dapat dilakukan dengan menghancurkan kerang dan bisa dengan mengkalsinasi 

kerang hingga menjadi abu serbuk kerang yang dijadikan semen.  

Kalsinasi merupakan proses pemanasan suatu benda hingga suhu yang sangat 

tinggi, namun masih di bawah titik lebur untuk menghilangkan beberapa kandungan 

yang menguap. Proses kalsinasi ini dilakukan dalam sebuah tungku atau reaktor 

(kiln atau calciners) dengan beragam desain dan suhu berkisar antara 600-1100⁰C  

 

2.4 Fly Ash 

Fly ash merupakan serbuk abu yang sangat halus dan hasil dari proses sisa 

pembakaran bubuk batubara yang berbentuk partikel halus amorf. Fly ash 

merupakan gabungan dari senyawa silika, alumina, dan karbon yang tidak terbakar, 

serta macam-macam oksida logam yang bersifat pozzolanik (senyawa yang bias 

bereaksi dengan kapur bebas dan membentuk ikatan seperti smen dengan adanya 

air pada suhu kamar). 

Fly ash merupakan salah satu bahan yang cukup baik sebagai bahan ikat karena 

tersusun dari ferrum oksida (Fe2O3), aluminium (Al2O3), dan silicon dioksida 

(SiO2). Oksida – oksida tersebut dapat bereaksi dengan kapur bebas yang 

Komponen Cangkang Kerang 

(%) 

CaCO3 95.69 

SiO2 0.22 

Fe2O3 1.00 

MgO 3.08 

AL2O3 0.01 
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dilepaskan semen ketika bereaksi dengan air. 

Fly ash digunakan pada beton sebagai bahan campuran semen dengan tujuan 

untuk memperbaiki sifat-sifat beton dan fly ash lebih ekonomis dibandingan dengan 

semen.  Fungsi fly ash yaitu sebagai bahan aditif beton yang dapat berfungsi sebagai 

pengisi (filler) yang mampu menambah kohesi dang mengurangi tingkat porositas 

sebagai daerah transisi yang merupakan daerah terkecil pada beton, sehingga beton 

menjadi lebih kuat. 

• Sifat – sifat fly ash (abu terbang) 

Beberapa sifat yang sangat menguntungkan dari abu terbang, yaitu : 

1. Sifat fisik 

Abu terbang adalah material yang dihasilkan dari proses 

pembakaran batu bara pada alat pembangkit listrik, sehingga sifat – 

sifat abu terbang ditentukan dari sifat – sifat mineral pengotor dalam 

batubara, komposisi, serta proses pembakaranya. Titik leleh abu 

batubara lebih tinggi dari temperatur pembakarannya pada proses 

pembakaran batubara. Abu terbang yang dihasilkan dari 

pembakaran bertekstur halus. Abu terbang terdiri dari butiran halus 

yang berbentuk bola padat atau berongga. Abu terbang memiliki 

ukuran partikel lebih kecil dari 0.075 mm. kerapatan abu terbang 

berkisar antara 2100 – 3000 kg/m3 dan luas area spesifikasiya antara 

170 – 1000 m2/kg.  

Adapun sifat fisik dari abu terbang antara lain: 

• Warna : abu – abu keputihan. 

• Ukuran butir : sangat ha;us yaitu sekitas 88%. 

2. Sifat kimia 

Penyusun utama material abu terbang yang bersal dari proses 

pembakaran batu bara pembangkit listrik ialah ferrum oksida 

(Fe2O3), aluminium (Al2O3), dan silicon dioksida (SiO2), karbon, 

kalsium, magnesium, dan belerang. Sifat kimia abu dipengaruhi dari 

jenis batubara yang digunakan untuk proses pembakaran dan Teknik 

penyimpanan serta penanganannya. Pembakaran batubara 
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sub/bituminous dan lignit menghasilkan abu terbang dengan 

magnesium oksida dan kalsium lebih banyak daripada bituminous. 

Namun meiliki kandungan alumina, karbon, dan silika yang lebih 

sedikit.  

Abu terbang hasil pembakaran batubara dapat digolongkan menjadi 3 jenis, 

antara lain : 

1. Kelas F : abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis 

bituminous dan antrasit.  

2. Kelas C : abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis 

bituminous dan lignit.  

3. Kelas N : abu terbang yang berasal dari pozzolan alam, seperti diatom, 

tufa, shale, abu gunung berapi atau fumice. 

Berikut ini merupakan karakteristik kandungan kimia fly ash yang berasal dari 

Tanjung Jati B, Jepara dapat dilihat paada Tabel 2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter 
Satua

n 

Hasil 

Analisis 
Parameter Satuan Hasil Analisis 

Uji Mineral Uji Kandungan Logam Berat 

SiO2 % 61,17 Timbal (Pb) ppm 0,79 

Al2O3 % 7,50 Krom (Cr) Total ppm 0,67 

Fe2O3 % 2,96 Kadmium (Cd) ppm 0,40 

CaO % 3,45 Tembaga (Cu) ppm 0,47 
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 Tabel 2.5 Karakteristik Kimia Limbah 

Fly Ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2010)  

2.5  Pemeriksaan kandungan senyawa kimia   

Proses pemeriksaan kandungan senyawa kimia dilakukan dengan alat X-Ray 

Diffraction (XRD). Proses analisis XRD merupakan salah satu metode karakterisasi 

material dari yang paling tua dan paling sering digunakan hingga saat ini. Teknik 

tersebut digunakan untuk mengetahui fase kristalin dan amorf dengan cara 

menentukan parameter struktur kisi serta mendapatkan ukuran partikel. Radiasi 

elektromagnetik sinar-X memiliki energi sekitar 200 eV – 1 MeV. Interaksi antara 

berkas elektro eksternal dengan elektron pada kulit atom menghasilkan sinar-X. 

Spektrum sinar-X memiliki frekuensi 1017-1020 Hz, energi 103-106 eV, dan 

Panjang gelombang 10-10 – 5-10 nm. Panjang gelombang sinar-X memiliki orde yang 

sama dengan jarak antar atom sehingga bias digunakan sebagai sumber difraksi 

kristal. Tumbuakn elektron berkecepatan tinggi dengan logam sasaran 

menghasilkan sinar-X. oleh karena itu, suatu tabung sinar X harus memiliki suatu 

logam sasaran, sumber elektron, dan voltase tinggi. Kemudian elektron yang 

ditumbukkan mengalami pengurangan kecepatan dengan cepat dan energinya 

diubah menjadi foton. 

Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895 di Universitas Wurtzburg, Jerman 

menemukan sinar X. rontgen mendapatkan hadiah nobel pada tahun 1901, yang 

merupakan nobel pertama di bidang fisika. Karena saat dulu tidak diketahui asalnya 

sehingga Rontgen menamainya dengan sinar X. sejak ditemukannya sinar X 

digunakan untuk pemeriksaan yang tidak merusak material maupun manusia. 

Disamping itu, sinar X dapat digunakan untuk pola difraksi tertentu yang digunakan 

dalam analisis kualitatif dan kuantitatif material. Pengujian tersebut dikenal dengan 

pengujian X-Ray Diffraction (XRD). 

Dalam penerapannya XRD digunakan untuk menganalisa komposisi fasa atau 

senyawa kimia pada material dan juga karakterisasi kristal. Difraksi cahaya melalui 

celah ialah prinsip dasar XRD.   

P2O5 % 1,33 

H2O % 5,80 
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Difraksi yang berasal dari radius yang meiliki panjang gelombang yang setara 

dengan jarak antar atom sekitar 1 Angstrom mengakibatkan terjadinya difraksi 

cahaya oleh kisi – kisi kristal. Radiasi yang digunakn berupa elektron, neutron, dan 

radiasi sinar X. sinar X merupakan foton dengan energi tinggi yang memiliki 

panjang antara 0.5 – 2.5 Angstrom. Ketika berkas sinar X berinteraksi engan suatu 

material, maka sebagian berkas akan ditransmisikan, diabsorbsi, dan sebagian lain 

dihamburkan terdifraksi. XRD mendeteksi hamburan yang terdifraksi. Berkas sinar 

X yang dihamburkan tersebut ada yang saling menguatkan karena fasanya sama 

dan ada yang saling menghilangkan karena fasanya berbeda. Berkas sinar X yang 

saling menguatkan itulah yang disebut sebagai berkas difraksi. Persyaratan tentang 

berkas sinar X yang dihamburkan tersebut merupakan berkas difraksi yang terdapat 

dalam Hukum Bragg. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Difraksi oleh sinar-X 

 

Jarak rata – rata antar bidang atom dapat diketahui secara langsung dari metode 

difraksi. Metode difaksi juga dapat menentukan orientasi dari kristal tunggal. 

Struktur kristal dari suatu material yang belum diketahui komposisinya dapat 

didekteksi juga secara langsung. Prinsip dari difraksi terjadi akibat dari pantulan 

elastis yang terjadi ketika sebuah sinar berinteraksi dengan sebuah target. Pantuan 

elastis merupakan pantulan yang tidak terjadi kehilangan energi. Terdapat dua 

karakteristik utama dari difrkasi yaitu intensitas dan geometri.  



21 
 

Hukum Bragg’s Law menjelaskan tentang geometri dan difraksi secara 

sederhana. Misalnya terdapat dua pantulan sinar α dan β. Secara matematis sinar β 

tertinggal dari sinar α sejauh SQ + QT yang sama dengan 2d sin θ secara geometris. 

Agar dua sinar ini dalam fasa yang sama maka jarak ini harus berupa kelipatan 

bilangan bulat dari panjang gelombang sinar λ. Maka didapatkanlah Hukum 

Bragg: 2d sin θ = nλ. Ketika Hukum Bragg dipenuhi maka secara matematis akan 

terjadi difraksi. Secara praktis, nilai n pada persamaan Bragg memiliki nilai 1. 

Sehingga persamaannya ialah 2d sin θ = λ. Dengan menghitung d dari rumus Bragg 

serta mengetahui nilai h, k, l dari masing-masing nilai d, dengan rumus-rumus yang 

telah ditentukan tiap-tiap bidang kristal kita bisa menentukan latis parameter (a, b 

dan c) sesuai dengan bentuk kristalnya.  

 

2.6  Struktur Kristal 

Struktur dari kristal sangat penting dalam mmengkarakterisasi suatu material 

yang meiliki sifat teratur. Kristal ialah bahan dengan struktur yang identik, tersusun 

dari satu atau lebih atom yang berulang secara periodik dalam tiga dimensi dan 

teratur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Kristal 

 

Terdapat 6 buah variabel unit sel yaitu Panjang dari unit sel yang 

direpresentasikan oleh tiga vector (a, b, c) dan tiga independen sudut antara dua 

vector (α, β, dan ϒ), dimana : 

• α ialah sudut antara b dan c 
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• β ialah sudut antara c dan a 

• ϒ ialah sudut antara a dan b 

Beberapa jenis unit sel dari semua jenis kristal, yaitu : 

1. Triclinic system. Hanya terdapat satu orientasi pada system kristal 

ini. System triklinik mempunyai Panjang rusuk yang berbeda 

(a≠b≠c), serta memiliki besar sudut yang berbeda – beda pula yaitu 

α ≠ β ≠ ϒ ≠ 90⁰. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4 Kristal Triklinik  

 

2. Monoclinic system  

Sistem kristal monoklin terdiri atas 2 bentuk, yaitu: monoklin 

sederhana dan berpusat muka pada dua sisi monoklin. Sistem kristal 

monoklin ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda (a ≠ b≠ c), 

serta sudut α = γ = 90° dan β ≠ 90°.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kristal Monoklinik 

 

 

http://rolanrusli.com/wp-content/uploads/2012/04/Triklin.png
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3. Orthorhombic system  

Sistem kristal ortorombik terdiri atas 4 bentuk, yaitu: ortorombik 

sederhana, body center (berpusat badan), berpusat muka, dan 

berpusat muka pada dua sisi. Panjang rusuk dari sistem kristal 

ortorombik ini berbeda-beda (a ≠ b≠ c), dan memiliki sudut yang 

sama (α = β = γ) yaitu sebesar 90°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kristal Ortorombik 

 

4. Tetragonal system  

Pada sistem kristal tetragonal, dua rusuknya yang memiliki panjang 

sama (a = b ≠ c) dan semua sudut (α = β = γ) sebesar 90°. Pada 

sistem kristal tetragonal ini hanya memiliki dua bentuk yaitu 

sederhana dan berpusat badan. Pada bentuk tetragonal sederhana, 

mirip dengan kubus sederhana, dimana masing-masing terdapat satu 

atom pada semua sudut (pojok) tetragonalnya. 
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Sedangkan pada tetragonal berpusat badan, mirip pula dengan kubus 

berpusat badan, yaitu memiliki 1 atom pada pusat tetragonal 

(ditunjukkan pada atom warna biru), dan atom lainnya berada pada 

pojok (sudut) tetragonal tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kristal Tetragonal 

5. Cubic system  

Sistem kristal kubus memiliki panjang rusuk yang sama (a = b = c) 

serta memiliki sudut (α = β = γ) sebesar 90°. Sistem kristal kubus 

ini dapat dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu kubus sederhana (simple 

cubic/ SC), kubus berpusat badan (body-centered cubic/ BCC) dan 

kubus berpusat muka (Face-centered Cubic/ FCC). 

Berikut bentuk dari ketiga jenis kubus tersebut: 

• Kubus sederhana, Pada bentuk kubus sederhana, masing-

masing terdapat satu atom pada semua sudut (pojok) kubus. 

• Kubus BCC, masing-masing terdapat satu atom pada semua 

pojok kubus, dan terdapat satu atom pada pusat kubus. 

• Kubus FCC, selain terdapat masing-masing satu atom pada 

semua pojok kubus, juga terdapat atom pada diagonal dari 

masing-masing sisi kubus. 
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Gambar 2.8 Kristal Kubik 

 

6. Hexagonal system 

Pada system kristal ini, sesuai dengan namanya heksagonal (heksa 

= enam), maka system ini memiliki 6 sisi yang sama. System kristal 

ini memiliki dua nilai sudut yaitu 90° dan 120° (α = β = 

90°dan γ =120°) , sedangkan pajang rusuk-rusuknya adalah a = b ≠ 

c. semua atom berada pada sudut-sudut (pojok) heksagonal dan 

terdapat masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi 

heksagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Kristal Heksagonal 

 

7. Rhombohedral system 

http://rolanrusli.com/wp-content/uploads/2012/04/Kubus2.png
http://rolanrusli.com/wp-content/uploads/2012/04/Heksagonal.png
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 Pada sistem kristal ini, panjang rusuk memiliki ukuran yang sama 

(a = b ≠ c). sedangkan sudut-sudutnya adalah α = β = 

90°dan γ =120°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kristal Rombohedral 

 

 

2.7   Kuat Tekan 

        Kekuatan tekan mortar semen Portland adalah gaya maksimum per satuan luas 

yang bekerja ada benda uji mortar semen Portland berbentuk kubus dengan ukuran 

tertentu serta berumur tertentu. (SNI – 03-6825-2002). 

Dalam pelaksanaannya di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan 

adalah:  

• Nilai faktor air semen. Untuk memperoleh mortar yang mudah dikerjakan, 

diperlukan faktor air semen minimal 0,35. Jika terlalu banyak air yang 

digunakan, maka akan berakibat kualitas beton menjadi buruk. Jika nilai 

faktor air semen lebih dari 0,60, maka akan berakibat kualitas mortar yang 

dihasilkan menjadi kurang baik.  

• Rasio agregat-semen. Pasta semen berfungsi sebagai perekat butir-butir 

agregat, sehingga semakin besar rasio agregat-semen semakin buruk 

kualitas beton yang dihasilkan, karena kuantitas pasta semen yang 

menyelimuti agregat menjadi berkurang.  

http://rolanrusli.com/wp-content/uploads/2012/04/Rombohedral-Trigonal.png
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• Derajat kepadatan. Semakin baik cara pemadatan mortar, semakin baik pula 

kualitas yang dihasilkan.  

Kuat tekan mortar dihitung berdasarkan besarnya beban persatuan luas, menurut 

Persamaan berikut: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
 

dimana ; 𝜎  = kuat tekan mortar (MPa) 

 P = beban maksimum (N) 

 A = luas penampang benda uji (mm²) 

 


