
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris sehingga memiliki kawasan pertanian 

dan perkebunan yang besar. Salah satu perkebunan yang terus berkembang secara 

pesat adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2019, Indonesia diperkirakan 

memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 14.677.560 hektare (Bambang 

2019). Dengan begitu besar produksi kelapa sawit di Indonesia, maka limbah yang 

dihasilkan dari kelapa sawit yang berupa cangkang kelapa sawit cukup banyak 

tersedia di Indonesia. Ditambah dengan adanya progam pemerintah untuk 

menggunakan energi yang terbarukan seperti D100 dan B100, maka dari itu 

produksi kelapa sawit di Indonesia akan terus meningkat dan menghasilkan limbah 

cangkang kelapa sawit semakin banyak lagi. Sehingga muncul inovasi-inovasi 

untuk memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar dan bahan 

campuran pembuat beton. 

Cangkang kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan campuran pembuat 

beton berperan sebagai pengganti agregat kasar dan semen. Dalam penggunaan 

cangkang kelapa sawit sebagai pengganti agregat kasar, ada 2 jenis cangkang 

kelapa sawit yang dipakai yaitu cangkang kelapa sawit segar dan bongkahan 

cangkang kelapa sawit hasil pembakaran. Untuk cangkang kelapa sawit yang 

dijadikan pengganti semen, berasal dari abu cangkang kelapa sawit sisa 

pembakaran. Menurut penelitian Foong et al. (2014), cangkang kelapa sawit segar 
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yang digunakan sebagai pengganti agregat kasar dapat digunakan dengan hasil kuat 

tekan dari penelitiannya pada hari ke 28 berkisar 46-51 Mpa. 

Beton merupakan salah satu material konstruksi yang populer yang 

digunakan dalam pembangunan rumah, gedung dan infrastruktur. Hal ini juga di 

dukung oleh progam-progam pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi 

yang mengutamakan pemerataan pembangunan infrakstruktur di Indonesia, 

sehingga permintaan produksi beton kian meningkat. Menurut Mulyono (2005), 

beton memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan material konstruksi lainya 

seperti mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi, dapat memikul beban 

yang berat, tahan dengan temperatur yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang kecil.  

Menurut Mulyono (2005), beton dibagi menjadi 6 berdasarkan jenisnya yaitu 

beton ringan, beton normal, beton berat, beton massa, ferro-cement dan beton serat. 

Beton ringan merupakan beton yang memiliki bobot lebih ringan dari pada beton 

normal. Beton normal merupakan beton yang menggunakan pasir sebagai agregat 

halus dan batu pecah sebagai agregat kasar sehingga memiliki berat jenis antara 

2200-2400 kg/m3. Beton berat merupakan beton memiliki berat jenis lebih dari 

2400 kg/m3. Beton massa merupakan beton yang digunakan untuk pekerjaan beton 

yang besar dan masif seperti bendungan, kanal dan pondasi. Ferro-cement 

merupakan bahan gabungan antara mortar semen dengan kawat baja. Beton serat 

adalah beton komposit yang terdiri dari bahan beton dan serat. Dari berbagai jenis 

beton tersebut beton ringan lah yang memiliki keanekaragaman dalam segi bahan 

sehingga mudah dimodifikasi. 
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Berdasarkan SNI 03-6880-2016 tentang Spesifikasi Beton Struktural, beton 

ringan adalah beton yang mempunyai berat jenis antara 1440 dan 1840 kg/m3. 

Menurut Tjokrodimulyo (1996), terdapat beberapa metode untuk membuat beton 

ringan yaitu dengan cara dengan membuat gelembung-gelembung udara dalam 

adukan semen, menggunakan agregat ringan, dan membuat beton tanpa 

menggunakan butir-butir agregat halus. Dari ketiga cara tersebut, cara yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan agregat ringan yaitu cangkang kelapa sawit 

karena melimpahnya sumber bahan baku dan mengurangi limbah cangkang kelapa 

sawit yang ada. 

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mike Owen 

(2020) yang berjudul Perancangan Beton Ringan Struktural Dengan Kuat Awal 

Tekan Tinggi Menggunakan Expanded Clay. Hasil penelitian tersebut didapat 

beton dengan berat jenis 1722 kg/m3 dan kuat tekan sebesar 26,73 Mpa. Akan tetapi, 

penggunaan expanded clay memerlukan biaya yang cukup tinggi, maka dari itu 

untuk memangkas biaya bahan baku expanded clay diganti dengan cangkang kelapa 

sawit. Cangkang kelapa sawit dan expanded clay memiliki beberapa kesamaan, 

yaitu memiliki daya serap air yang tinggi, berat jenis dan memiliki ukuran butiran 

yang hampir sama. Daya serap expanded clay sebesar 17%-26% (Zukri et al.,2018) 

sedangkan cangkang kelapa sawit sebesar 21%-27% (Alengaram et al.,2010) pada 

rendaman 24 jam. Berat jenis expanded clay sebesar 400 kg/m3-663 kg/m3 (Zukri 

et al.,2018) sedangkan cangkang kelapa sawit 590 kg/m3-740 kg/m3 (Alengaram et 

al.,2010). Sedangkan expanded clay dan cangkang kelapa sawit memiliki ukuran 

yang hampir sama yaitu sekitar 9,5-12,5 mm 
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Namun dalam penelitian Slamet Raharjo (2012) mengenai cangkang kelapa 

sawit, cangkang kelapa sawit memiliki kandungan minyak sebesar 0,13%. Maka, 

cangkang kelapa sawit perlu adanya treatment untuk menghilangkan kandungan 

minyak tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Beddu et al. (2015), 

penambahan minyak sebesar 0-1,5% dari semen dapat meningkatkan kuat tekan. 

Tetapi, penambahan minyak diatas 1,5% dari semen akan mengakibatkan kuat 

tekan beton menurun. Dalam penelitiannya Lee et al. (2018), pre-treatment yang 

dilakukan adalah merendam cangkang kelapa sawit di air bersuhu 50°C dan 28°C 

selama 20 menit. Adanya perbedaan dari hasil yang didapat dari kedua pre-

treatment tersebut. Perbedaannya terletak pada kuat tekan beton cangkang kelapa 

sawit dan hasil yang paling optimal adalah cangkang kelapa sawit yang di rendam 

dengan air bersuhu 50°C. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mike Owen (2020), 

didapatkan hasil bahwa penggunaan superplasticizer dapat meningkatkan kuat 

tekan dan workability dari beton. Beton cangkang kelapa sawit memiliki 

workability yang rendah (Alengaram et al.,2008), sehingga mix design beton 

cangkang kelapa sawit perlu adanya tambahan bahan aditif yaitu superplasticizer. 

Maka pada penelitian ini, dilakukakan beberapa variasi treatment untuk 

menghilangkan kadar minyak dari cangkang kelapa sawit dan penggunaan bahan 

aditif yaitu superplasticizer untuk menghasilkan beton ringan yang memiliki kuat 

tekan yang optimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisa 

dan dibahas pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh treatment (membilas dengan air, mencuci menggunakan 

deterjen selama 20 menit, merendam cangkang kelapa sawit dengan air 

deterjen selama 24 jam, merendam cangkang kelapa sawit dengan bahan kimia 

n-heksana selama 24 jam dan merendam cangkang kelapa sawit dengan bahan 

kimia n-heksana selama 72 jam) cangkang kelapa sawit terhadap kuat tekan 

benda uji? 

2) Bagaimana perbandingan biaya antara beton cangkang kelapa sawit dengan 

beton expanded clay? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 

beberapa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1) Mengetahui pengaruh treatment (membilas dengan air, mencuci menggunakan 

deterjen selama 20 menit, merendam cangkang kelapa sawit dengan air 

deterjen selama 24 jam dan merendam cangkang kelapa sawit dengan bahan 

kimia n-heksana selama 24 jam dan merendam cangkang kelapa sawit dengan 

bahan kimia n-heksana selama 72 jam) yang paling efektif pada kuat tekan 

beton cangkang kelapa sawit. 

2) Mengetahui perbandingan biaya antara beton cangkang kelapa sawit dengan 

beton expanded clay. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Berikut merupakan batasan masalah dalam melakukan penelitian ini: 

1) Pengetesan benda uji dilakukan pada hari ke 7 dan ke 28. 

2) Cangkang kelapa sawit berasal dari perkebunan di Jambi. 

3) Sampel uji dibuat dengan menggunakan cetakan silinder dengan diameter 10 

cm dan tinggi 20 cm. 

4) Curing dengan metode perendaman penuh, serta dilakukan penjemuran 

dibawah matahari ± 5 jam sebelum dilakukan pengujian. 

5) Skripsi berlangsung pada saat bencana nasional (covid-19) sehingga pengujian 

tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Hal yang dilakukan pertama kali dalam penelitian ini adalah pengecekan 

kateristik material penyusun beton ringan menggunakan cangkang kelapa sawit. 

Pengecekan yang dilakukan yaitu kadar lumpur, kadar air dan berat jenis. 

Kemudian dilakukannya pre-treatment terhadap cangkang kelapa sawit sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sung Taek Lee et al. (2018) yaitu dengan 

merendam cangkang kelapa sawit selama 20 menit dengan suhu 50°C. Kemudian 

dilakukan lima treatment terhadap cangkang kelapa sawit seperti membilas dengan 

air, mencuci menggunakan deterjen selama 20 menit, merendam cangkang kelapa 

sawit dengan air deterjen selama 24 jam, merendam cangkang kelapa sawit dengan 

bahan kimia n-heksana selama 24 jam dan merendam cangkang kelapa sawit 

dengan bahan kimia n-heksana selama 72 jam. Setelah itu cangkang kelapa sawit 
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dibilas sebanyak 6-8 kali menggunakan air mengalir dan kemudian di oven selama 

2x24 jam dengan suhu 110±10°C. Dilakukannya lima treatment serta pembilasan 

dan oven cangkang kelapa sawit bertujuan untuk membersihkan cangkang kelapa 

sawit dari kotoran dan minyak yang terdapat dalam cangkang kelapa sawit.  

Cangkang kelapa sawit yang sudah dioven harus direndam selama 24 jam 

sebelum digunakan untuk pengecoran. Setelah itu cangkang kelapa sawit tersebut 

dikeringkan selama 30 menit, kemudian cangkang kelapa sawit tersebut siap 

digunakan untuk pengocoran. Pada saat menunggu cangkang tersebut kering, 

persiapan material dilakukan dengan menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan 

untuk pengecoran sesuai dengan mix design yang sudah diperhitungkan. Setiap mix 

design akan menghasilkan empat benda uji yang akan diuji masing-masing dua 

buah pada umur beton ke 7, 28 hari. Kemudian dilakukannya pengecoran dengan 

menggunakan mix design modifikasi dari Owen (2020) berupa pergantian dari 

expanded clay menjadi cangkang kelapa sawit. Setelah dilakukan dua kali 

pengecoran dengan treatment yang berbeda (cuci biasa dan cuci deterjen selama 20 

menit) menghasilkan workability yang sangat rendah serta memiliki kuat tekan 

yang rendah. Maka dari itu, terjadi perubahan pada mix design dan penambahan 

superplasticizer. Setelah pergantian mix design, pengecoran dilakukan kembali 

dengan hasil kuat tekan treatment yang paling baik dari empat treatment yang telah 

dilakukan yaitu mencuci dengan deterjen selama 20 menit. Setelah itu, mencuci 

cangkang kelapa sawit selama 20 menit dibandingkan dengan tiga treatment yang 

belum dilakukan yaitu perendaman 24 jam dengan menggunakan air deterjen, 
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perendaman 24 jam dengan menggunakan n-heksana dan perendaman 72 jam 

dengan menggunakan n-heksana. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan isi dari penelitian ini dirangkum dalam lima bab, yaitu: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian dari skripsi yang berisikan pendahuluan seperti 

latar belakang dari penulisan, rumausan masalah, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, metodologi penulisan dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, menjelaskan mengenai teori-teori dari material penyusun beton 

cangkang kelapa sawit, pengujian yang dilakukan dan mix design yang digunakan 

selama penelitian dilaksanakan. 

3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai material dan perlatan yang digunakan selama 

penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai proses pemeriksaan 

karakteristik dari material yang dipakai, penamaan benda uji, proses pembuatan 

beda uji, proses curing, dan pengujian benda uji. 

4) BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, membahas mengenai hasil karakteristik dari material dan hasil 

pengujian berat jenis dan kuat tekan. 

5) BAB V: KESIMPULAN 



 

9 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapat setelah melakukan 

penelitian ini dan evaluasi serta saran untuk pengembangan penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. 


