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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton adalah campuran dari air, semen, agregat kasar, agregat halus dan 

dapat ditambah admixture. Beton merupakan salah satu material yang digunakan 

sebagai struktur dalam dunia konstruksi. Beberapa keunggulan beton adalah 

memiliki kuat tekan yang tinggi, mudah dibentuk sesuai kebutuhan menggunakan 

bekisting, tahan terhadap temperatur tinggi dan biaya rendah karena menggunakan 

bahan yang mudah didapat di daerah sekitar. Keunggulan tersebut membuat beton 

sering digunakan sebagai material untuk struktur pada bangunan. 

Salah satu campuran beton, yaitu semen diproduksi dengan bahan dasar 

tanah liat (banyak mengandung CaCO3), batu kapur (banyak mengandung SiO2 

dan Al2O3), pasir silika (banyak mengandung SiO2) dan bijih besi (banyak 

mengandung Fe2O3). Pada tahapan pembuatan clincker, terdapat proses 

penguraian CaCO3 menjadi CaO + CO2 yang disebut proses kalsinasi. Proses 

kalsinasi memerlukan suhu sekitar 800°C. Selanjutnya, terdapat proses kalsinasi 

lanjutan agar terjadi reaksi-reaksi logam sehingga menghasilkan material-material 

baru, yaitu C3S, C2S, C3A dan C4AF. Suhu yang dibutuhkan sekitar 1400°C dan 

diperoleh melalui pembakaran bahan bakar yang biasanya menggunakan batu 

bara. Clinker akan diberi bahan tambahan gipsum, pozzolan dan lain sebagainya, 

kemudian digiling dan dikemas menjadi semen. 
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(a) Data Produksi Semen di Dunia Tahun 2016 dan 2017 (Jumlah Dalam Ribuan) 

(U.S Geological Survey) 

 

(b) Data Konsumsi Semen di Indonesia Tahun 2010 – 2017 (Asosiasi Semen Indonesia) 

Gambar 1.1 Jumlah Produksi dan Konsumsi Semen 

Jumlah semen yang diproduksi di dunia terus meningkat. Pada tahun 2017 

produksi semen di dunia mencapai 4,1 miliar ton. Di Indonesia pada tahun 2017 

produksi semen mencapai 66 juta ton. Setiap produksi 1 ton semen, menghasilkan 
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1 ton CO2 (Djwantoro Hardjito, 2001). Berdasarkan data di atas, jumlah CO2 yang 

dilepaskan mencapai 4,1 miliar ton setiap tahun. Menurut lembaga penelitian 

Chatham House, semen menyumbang sekitar 8% emisi CO2 di dunia. 

Menghasilkan lebih banyak daripada bahan bakar pesawat udara (2,5%) dan tidak 

jauh di belakang industri agrikultur global (12%) (Sartika, 2018). 

Pelepasan CO2 pada proses kalsinasi dan penggunaan batu bara sebagai 

bahan bakar merupakan masalah besar yang sedang dihadapi karena 

menyebabkan meningkatnya suhu di dunia. Peningkatan suhu menyebabkan 

perubahan iklim secara drastis, bencana alam meningkat (angin ribut, topan dan 

banjir), gletser mencair yang menyebabkan permukaan air laut naik dan dapat 

menenggelamkan daratan (Fitriza, 2014). 

Saat ini, sedang diupayakan untuk mengurangi emisi CO2 akibat produksi 

semen. Investors Group on Climate Change (IIGCC) dan Climate Action 100+, 

memberi surat permohonan agar perusahaan-perusahaan bahan bangunan di Eropa 

mengurangi emisi karbon (Andriani, 2019). Salah satu cara untuk mengurangi 

emisi CO2 adalah menggunakan material pengganti yang memiliki kemampuan 

sama seperti semen, yaitu untuk merekatkan agregat sehingga produksi dan 

penggunaan semen dapat diminimalisir. 

Material yang memiliki kemampuan seperti semen adalah material yang 

bersifat pozzolan, yaitu material yang banyak mengandung silika (SiO2) dan 

alumina (Al2O3). Beberapa material yang bersifat pozzolan adalah abu terbang (fly 

ash), sekam padi, abu ampas tebu dan lain sebagainya. Abu terbang merupakan 
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material yang banyak digunakan sebagai pengganti semen dalam pembuatan 

beton. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

“Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”, abu terbang dikategorikan 

sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pada pasal 54 Ayat 1 huruf A, 

limbah B3 abu terbang dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan 

pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat dimanfaatkan sebagai substitusi 

bahan baku alumina silika pada industri semen.  

Penemuan beton yang menggunakan abu terbang sebagai pengganti semen 

dilakukan oleh Prof. Joseph Davidovits. Prof. Davidovits menyatakan bahwa 

terjadi proses polimerisasi antara larutan alkali dengan silika dan alumunium yang 

terdapat pada abu terbang dapat membentuk suatu ikatan yang menjadi perekat 

(Davidovits, 1988;1994). Penemuan tersebut diberi nama beton geopolimer. 

Larutan alkali yang digunakan terdiri dari Natrium Hidroksida (NaOH) atau 

Potassium Hidroksida (KOH) yang dilarutkan dengan air dengan jumlah tertentu 

agar membentuk molaritas tertentu dan sifatnya menjadi cair serta Natrium Silikat 

(Na2SiO3) (Rangan, 2004). 

Dari penelitian mengenai beton geopolimer, diharapkan dapat 

menghasilkan suatu jenis beton baru yang ramah lingkungan karena 

memanfaatkan material sisa sehingga mengurangi limbah yang mencemari 

lingkungan dan mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh produksi semen 

(Davidovits, 1999). Beberapa penelitian tentang beton geopolimer sudah 

dilakukan di Universitas Pelita Harapan. Pada tahun 2017, Esteriana Ekawati 

melakukan penelitian tentang kuat tekan dan kuat lentur beton geopolimer. Hasil 
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yang didapat dari penelitian tersebut adalah peningkatan molaritas NaOH dapat 

membuat kuat tekan semakin kecil (terdapat nilai molaritas NaOH yang optimal), 

hal itu disebabkan oleh reaksi antara abu terbang dengan larutan alkali. Victor 

melakukan penelitian dengan mengganti NaOH berjenis pure analysis dengan 

NaOH berjenis teknis dikarenakan NaOH berjenis pure analysis lebih mahal, 

selain itu berdasarkan hasilnya kekuatan beton lebih baik menggunakan NaOH 

berjenis teknis. Pada tahun 2019, Ivan Valentino Surjaputra melakukan penelitian 

tentang pengaruh variasi molaritas NaOH terhadap kuat tekan dan kuat lentur 

beton geopolimer. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah variasi 

molaritas rendah dari NaOH dapat menghasilkan beton geopolimer dengan mutu 

normal yaitu antara 20 sampai 40 MPa. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

benda uji berupa silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm serta balok 

dengan dimensi 30 x 6 x 6 cm. 

Setelah dilakukan penelitian mengenai mix design beton geopolimer, pada 

penelitian kali ini dilakukan pengembangan dengan menguji kelayakan beton 

geopolimer sebagai penyusun struktur untuk mengetahui apakah beton geopolimer 

dapat diimplementasikan pada dunia konstruksi. Penelitian ini secara khusus 

membahas karakter (setting time dan workability), kuat tarik silinder dan kuat 

lentur balok beton geopolimer yang diperkuat dengan baja tulangan. Dimensi 

balok beton geopolimer yang dibuat sebesar 160 x 12,5 x 20 cm, agar dapat 

dianalisa proses pengecoran dan karakteristik benda uji yang dihasilkan sesuai 

dengan balok yang digunakan pada penyusun struktur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perbandingan kuat tarik pada beton geopolimer dan beton 

normal? 

2. Bagaimana perbandingan kuat lentur pada beton geopolimer dan beton 

normal? 

3. Bagaimana perbandingan karakteristik pada beton geopolimer dan beton 

normal? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengembangkan studi mengenai beton 

geopolimer berbahan dasar abu terbang. 

Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui perbedaan dari proses 

pengecoran dan karakteristik benda uji yang dihasilkan serta membandingkan 

kuat lentur dan kuat tarik antara beton normal dan beton geopolimer. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat diketahui apakah beton geopolimer dapat diimplementasikan 

pada dunia konstruksi 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan bersifat uji coba. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Abu terbang yang digunakan diperoleh dari PLTU Suralaya, Banten. 
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2. Larutan alkali yang digunakan adalah natrium hidroksida (NaOH) merk 

ASC berbentuk padatan (flake) yang diproduksi oleh PT. Asahimas 

Chemical dan Natrium Silikat (Na2SiO3) yang dijual bebas dipasar. 

3. Semen yang digunakan adalah Portland Cement Composite (PCC).  

4. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah dengan ukuran maksimal 

1,5 cm. 

5. Agregat halus yang digunakan adalah pasir Lampung yang lolos ayakan 

nomor 30 dengan ukuran 600 µm. 

6. Baja tulangan yang digunakan memiliki mutu BJTP-24 dan memiliki 

diameter sebesar 8 dan 12 mm. 

7. Metode curing yang digunakan adalah pada suhu ruangan untuk beton 

geopolimer dan dibasahi air untuk beton normal. 

8. Benda uji yang dihasilkan memiliki dimensi 160 cm x 12,5 cm x 20 cm 

untuk balok serta diameter 10 cm dan tinggi 20 cm untuk silinder. 

9. Perbandingan momen lentur yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

perbandingan momen lentur teoritis dan aktual beton geopolimer serta 

beton normal. Hal tersebut karena peneliti mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan kuat tekan yang sama pada beton geopolimer dan beton 

normal. 

1.5. Metodologi Penulisan 

Metodologi yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan 

melakukan penelitian mengenai kuat tekan dan kuat lentur beton geopolimer 

berbahan dasar abu terbang. Penelitian dilakukan di laboratorium penelitian beton 
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Universitas Pelita Harapan. Untuk mengetahui pengaruh luas tulangan terhadap 

kekuatan beton geopolimer, maka terdapat dua benda uji yang memiliki luas 

tulangan berbeda. 

Peneliti juga mengumpulkan informasi dan pedoman melalui literatur yang 

bertujuan untuk mendukung berjalannya penelitian. Literatur yang digunakan 

adalah jurnal dan karya tugas akhir. Selanjutnya, data penelitian hasil pengujian 

benda uji akan dievaluasi dan diintepretasi pada laporan skripsi ini. Pada bab 

terakhir laporan skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang 

diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian 

dan hasil yang lebih baik lagi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari laporan skripsi dengan judul “Perbandingan 

Karakteristik dan Kuat Lentur pada Beton Geopolimer dan Beton Normal” 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan laporan skripsi yang membahas latar belakang, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, batasan masalah, metodologi 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan teori yang didapat dari berbagai literatur. Teori 

yang dibahas mengenai beton normal, beton geopolimer, bahan penyusun beton 
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normal dan beton geopolimer, faktor yang mempengaruhi kuat beton geopolimer, 

pengujian kuat tekan, kuat lentur dan kuat tarik beton geopolimer. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian dimulai dari karakteristik 

material yang digunakan, proses pengujian untuk mendapat karakteristik material 

yang digunakan, perhitungan mix design, prosedur pembuatan dan pengujian 

benda uji. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari 

pengujian karakteristik material, pengujian kuat tekan, pengujian kuat lentur, 

pengujian kuat tarik dan karakteristik beton geopolimer serta beton normal. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi garis besar penelitian yang dilakukan, saran dan evaluasi 

yang dapat membantu peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian dan 

hasil yang lebih baik lagi. 

  


