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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Beton merupakan material yang paling banyak digunakan dalam dunia 

konstruksi. Beton merupakan material komposit yang terdiri dari agregat kasar, 

agregat halus, semen, dan air. Beton menjadi material yang paling banyak 

digunakan karena ketersediaannya yang melimpah, sifatnya yang kuat, tahan lama, 

dan ekonomis. 

Seperti yang bisa dilihat pada Gambar 1.1, jumlah nilai produksi semen di 

dunia mengalami peningkatan selama 8 tahun terakhir. Bahkan melalui journal 

yang diterbitkan oleh USGS pada tahun 2014 berjudul “Cement Statistics : 

Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States”, 

jumlah nilai produksi semen di dunia telah naik sebanyak 65 kali lipat sejak tahun 

1926 (U.S. Geological Survey, 2014). Proses produksi semen memerlukan 

pembakaran yang membutuhkan energi yang tinggi serta menghasilkan gas rumah 

kaca yang menyebabkan pemanasan global. Jumlah produksi semen yang semakin 

tinggi menghasilkan jumlah CO2 yang semakin besar pula. Menurut Marceau, 

Nisbet dan Vangeem setiap 1 ton semen yang diproduksi menghasilkan 0.927 ton 

gas CO2 (Marceau, Nisbet & VanGeem, 2006). Sebuah studi bahkan mengatakan 

proses produksi semen menghasilkan 8% dari total emisi gas CO2 yang ada di dunia 

(Robbie, 2018). 
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Gambar 1.1 Negara - Negara Terbesar Produksi Semen Pada Tahun 2016 – 2017 Dalam Ton  

(U.S Geological Survey, 2018) 

Berdasarkan fakta tersebut, banyak studi dilakukan untuk mencari material 

alternatif pengganti semen untuk produksi beton. Material yang dapat digunakan 

adalah material dengan sifat pozzolan, yaitu material yang mengandung silika 

(SiO2) dan alumina (Al2O3). Salah satu material pozzolan yang banyak digunakan 

sebagai bahan alternatif semen saat ini adalah abu terbang (fly ash).  

Abu terbang (fly ash) sudah umum digunakan untuk mengurangi jumlah 

semen dalam produksi beton. Namun, baru pada tahun 1980 Prof. Joseph 

Davidovits melakukan penelitian tentang pembuatan beton yang sama sekali tidak 

menggunakan semen, yaitu beton geopolimer. Beton geopolimer memanfaatkan 

sebuah proses polimerisasi yang terjadi antara larutan akali, yaitu larutan yang 

terdiri dari Sodium Hidroksida (NaOH), Sodium Silikat (Na2SiO3), dan air (H2O) 

dengan silika dan aluminium yang terkandung pada abu terbang (fly ash) untuk 

mengikat agregat (Davidovits, 1991). 
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Penggunaan abu terbang sebagai bahan alternatif pengganti semen memiliki 

pengaruh yang baik terhadap lingkungan. PP Nomor 101 tahun 2014 mendefiniskan 

abu terbang (fly ash) sebagai limbah hasil pembakaran batu bara yang dikategorikan 

sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Saat ini batu bara umum 

digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik karena harganya yang relatif 

murah. Pada tahun 2015, pemerintah mencanangkan proyek listrik 35.000 MW 

(Dhany, 2015). Artinya, akan semakin banyak pembangkit listrik tenaga uap yang 

membakar batu bara beroperasi dari tahun ke tahun. Pembangkit listrik merupakan 

pengguna paling banyak dari pembakaran batu bara. Menurut data, pada tahun 2015 

konsumsi batu bara 87.7 juta ton dan pada tahun 2019 mencapai 166.2 juta ton. 

Sementara itu, produksi fly ash dan bottom ash diperkirakan mencapai 4.38 juta ton 

pada tahun 2015 dan 8.31 juta ton pada 2019 (International Coal Based Power 

Conferences, 2016). Penggunaan fly ash sebagai pengganti semen akan sangat 

berdampak positif terhadap pengurangan gas emisi CO2 sekaligus pemanfaatan 

kembali limbah B3 hasil pembakaran batu bara PLTU. 

Penelitian mengenai pemanfaatan abu terbang (fly ash) dalam beton 

geopolimer di UPH telah dilakukan oleh Esteriana Ekawati dengan mendapatkan 

hasil pengaruh kuat tekan, dan kuat lentur terhadap variasi rasio fly ash : alkali dan 

variasi konsentrasi NaOH (Ekawati, 2017). Ivan Valentino Surjaputra juga sudah 

melakukan penelitian untuk menyusun mix design beton geopolimer dengan variasi 

molaritas 4M, 6M, dan 8M dengan mutu normal, yaitu 20 sampai 40 MPa dengan 

perawatan suhu ruangan) berdasarkan SNI 03 – 2834 – 2000 (tata cara pembuatan 

rencana campuran beton normal) (Surjaputra, 2019). Akan tetapi, dari penelitian 
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sebelumnya beton geopolimer yang dihasilkan memiliki workability yang rendah 

sehingga menghasilkan beton yang keropos. 

Saat ini, bahan admixture superplasticizer banyak digunakan dalam 

konstruksi beton konvensional untuk meningkatkan workability. Superplasticizer 

dapat mengurangi kebutuhan air pada beton sehingga w/c ratio beton rendah dan 

terjadi peningkatan kekuatan. Bahan admixture superplasticizer dengan jenis 

bekerja dengan mekanisme dispersi (Antoni & Sugiharto, 2007). Superplasticizer 

yang bercampur dengan partikel semen pada campuran beton segar mengakibatkan 

partikel semen saling tolak menolak. Akibatnya, beton segar dapat memiliki sifat 

yang lebih cair dan workability yang lebih baik dengan ditambahkannya 

superplasticizer. 

Superplasticizer yang umum dipakai untuk beton konvensional adalah 

superplasticizer berbahan dasar napthalene, sodium glukonat, dan polycarboxylate. 

Sebuah penelitian menunjukan bahwa superplasticizer dengan bahan dasar 

polycarboxylate dapat meningkatkan nilai slump flow beton segar dengan dampak 

penurunan kuat tekan beton yang paling kecil pada beton geopolimer (Utami et al., 

2017). 

Pada penelitian ini, superplasticizer dengan jenis polycarboxylate 

copolymers akan ditambahkan ke dalam mix design yang telah disusun dalam 

penelitian sebelumnya, yaitu mix design dengan molaritas larutan NaOH sebesar 

2M, 4M, 6M, 8M, 12M, dan 16 M. Parameter yang akan dilihat untuk menentukan 

workability beton geopolimer adalah nilai slump test dan setting time. 
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1.2 . Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian dilakukan, didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap nilai slump test beton geopolimer? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap setting time beton geopolimer segar dari molaritas larutan 

NaOH rendah sampai tinggi? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap kuat tekan beton geopolimer? 

4. Bagaimana pengaruh steam curing terhadap kuat tekan beton 

geopolimer dengan molaritas larutan NaOH rendah sampai tinggi? 

1.3 . Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengembangkan studi mengenai 

pengaruh superplasticizer terhadap workability dan kuat tekan beton geopolimer 

berbahan abu terbang dari PLTU Suralaya, dengan menggunakan mix design dari 

SNI 03 – 2834 – 2000 (tata cara pembuatan rencana campuran beton normal). 

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh superplasticizer terhadap 

workability dan kuat tekan beton geopolimer, yaitu melalui : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap nilai slump test beton geopolimer. 
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2. Mengetahui pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap setting time beton geopolimer segar dengan molaritas larutan 

NaOH rendah sampai tinggi. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan bahan admixture superplasticizer 

terhadap kuat tekan beton geopolimer. 

4. Mengetahui pengaruh steam curing terhadap kuat tekan beton 

geopolimer dengan molaritas larutan NaOH rendah sampai tinggi. 

1.4 . Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan untuk laporan skripsi ini bersifat uji coba untuk 

menguji pengaruh superplasticizer terhadap kekuatan dan workability beton 

geopolimer. 

Berikut adalah batasan masalah yang diterapkan di dalam penelitian ini : 

1. Fly ash yang digunakan adalah produksi dari PLTU Suralaya, Banten 

dengan tipe F. 

2. Larutan Alkali yang digunakan berupa sodium hidroksida (NaOH) 98% 

merk ASC berbentuk Flake yand diproduksi oleh PT. Asahimas 

Chemical dan sodium silikat (waterglass) yang dijual bebas dipasar. 

3. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah yang berukuran 

maksimal 1 cm. 

4. Agregat halus yang digunakan adalah pasir Lampung. Pasir dengan 

lolos ayakan No. 30 dengan butiran pasir berukuran 600 µm. 
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5. Untuk mix design menggunakan ketentuan dari SNI 03 – 2834 - 2000 : 

- Beton normal geopolimer terdiri dari 69% agregat dan 31% fly ash 

+ larutan alkali. 

- Rasio fly ash : larutan alkali = 0.51 : 1 

- Rasio alkali (Na2SiO3 : NaOH) = 3 : 1 

- Rasio agregat kasar : agregat halus = 0.54 : 0.46 

- Konsentrasi NaOH yang digunakan adalah 2M, 4M, 6M, 8M, 12M, 

dan 16 M. 

6. Bahan admixture yang digunakan adalah superplasticizer, yaitu 

polycarboxylate copolymers. 

7. Metode curing menggunakan 2 cara yaitu : 

- Room temperature 

- Steam curing  

8. Setiap pengecoran digunakan bekisting sebagai  berikut : 

- 6 buah silinder berukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. 

1.5 . Metode Penulisan 

Metode yang digunakan sebagai penulisan skripsi yaitu dengan cara 

melakukan penelitian mengenai kuat tekan dan workability beton geopolimer 

dengan mutu normal berbahan fly ash PLTU Suralaya. Penelitian ini dilakukan di 

laboratorium Beton Universitas Pelita Harapan. Uji tekan tekan dilakukan di 

laboratorium Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. 
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Pada penelitian ini juga disertai literatur yang berhubungan dengan 

penelitian sebagai informasi tambahan dan pedoman dalam melakukan penelitian 

yang berasal dari jurnal, buku-buku, karya tulis yang ada pada perpustakaan dan 

sumber terpercaya di internet. Berdasarkan data-data yang didapat dalam penelitian 

ini pada nantinya akan dievaluasi dan diintepretasi pada penulisan tugas akhir. Pada 

bab terakhir penulisan tugas akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan 

saran mengenai penelitian yang telah dilakukan agar pada penelitian selanjutnya 

diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

1.6 . Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada laporan tugas akhir dengan berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Superplasticizer Terhadap Workability dan Kuat Tekan Beton 

Geopolimer” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan laporan tugas akhir yang mencangkup 

latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi studi literatur yang mendukung penelitian geopolimer. 

Dimulai dari pengertian beton, reaksi geopolimerisasi, beton geopolimer, material 

penyusun beton geopolimer, bahan admixture beton, faktor-faktor yang 

memperngaruhi kekuatan beton, workability beton geopolimer, dan perhitungan 

kuat tekan.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan 

karakteristik material-material yang digunakan, proses pengecekan karakteristik 

material, prosedur pembuatan benda uji, perawatan/curing benda uji, dan pengujian 

benda uji. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mengenai pengujian karakteristik material, pengujian tes slump, pengujian 

kuat tekan yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium, dan analisa data 

terhadap nilai tes slump dan kuat tekan beton geopolimer. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang garis besar tentang hasil yang didapat dalam 

penelitian, berupa kesimpulan yang didapat dari hasil analisa penelitian dan saran 

untuk menjadikan penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.  


