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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Beton adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur bangunan. 

Bahan susun beton pada dasarnya adalah semen, pasir, kerikil dan air. Di 

Indonesia hampir seluruh konstruksi bangunan menggunakan beton sebagai bahan 

bangunan, seperti pada konstruksi bangunan gedung, jembatan, jalan dan lainnya. 

Beton memiliki kelebihan dibandingkan material lain diantaranya adalah tahan 

api, tahan lama, kuat tekannya cukup tinggi serta mudah dibentuk ketika masih 

segar. Pada beton segar, mudah dalam pengerjaan pengecoran (workable) panas 

hidrasi yang rendah (low heat of hydration), susut relatife rendah pada saat 

pengeringan,.Pada saat proses hidrasi, saat air bercampur dengan semen beton 

melepaskan panas dan air, dapat diamati dengan naiknya suhu beton tersebut 

menyebabkan terjadinya susut (shringkage). Susut yang berlebihan pada 

beton akibat kehilangan kelembaban yang terlalu cepat atau tidak seragam, 

sehingga dapat menyebabkan retak (Law Tjun Jie). 

Beton dimasa kini mengalami banyak perkembangan, baik dalam 

pembuatan campuran beton maupun dalam pelaksanaan konstruksi. Karena 

teknologi semakin maju maka penggunaan beton dituntut untuk semakin 

meningkat dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dibutuhkan cara untuk 

meningkatkan kekuatan beton, sangat penting memperhatikan perilaku atau sifat-

sifat beton. Walaupun beton sangat baik dan kuat tetapi yang menjadi salah satu 

kekurangannya adalah beton mempunyai berat yang besar sehingga dalam 

perencanaanya harus sangat memperhatikan tentang berat sendiri. Untuk membuat 

beton menjadi lebih ringan perlu campuran-campuran pembentuk beton yang 

berasal dari bahan yang ringan tapi tidak terlalu berkurang kekuatan betonnya.  

Beton ringan diperoleh dengan cara mengganti agregat normal dengan 

agregat ringan. Pergantian agregat akan berdampak pada rendahnya kepadatan 

beton yang dihasilkan, ini berarti kuat desak yang dihasilkan akan lebih rendah 

dari pada beton normal. Untuk itu perlu penelitan tentang bahan pembentuk beton 

ringan agar beban sendiri dari beton tersebut berkurang tetapi kekuatan beton 
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tersebut tidak terlalu berkurang, sehingga pengkajian tentang beton ringan sanga t 

penting, dalam penelitian ini menggunakan campuran ALWA (Artificial 

Lightweight Aggregate) sebagai bahan tambah  agregat halusnya untuk campuran 

beton, karena ALWA atau agregat ringan merupakan material batuan yang 

mempunyai berat lebih ringan dari pasir (Trimulyono, 2004) 

Agregat yang digunakan untuk memproduksi beton ringan pun merupakan 

agregat ringan juga. Agregat yang digunakan umumnya merupakan hasil dari 

pembakaran shale lempung, slates, residu slag, residu batu bara dan banyak lagi 

hasil pembakaran vulkanik. Berat jenis agregat ringan sekitar 1900 kg/m3 atau 

berdasarkan kepentingan penggunaan strukturnya berkisar antara 1440–1850 

kg/m3 ,dengan kekuatan tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa. 

(Trimulyono, 2004). 

Pemilihan bahan-bahan dalam pembuatan beton sangat penting untuk 

mendapatkan mutu beton yang diinginkan sesuai dengan kegunaan beton itu 

sendiri dan tentunya dengan biaya seekonomis mungkin. Salah satu bahan yang 

dapat digunakan untuk campuaran beton adalah dengan memanfaatkan ampas 

batubara yang sangat menumpuk yaitu fly ash. Fly ash adalah limbah industri 

yang dihasilkan dari pembakaran batubara dan terdiri dari partikel yang halus.  

Abu layang (fly ash) maupun abu dasar (bottom ash) berasal dari Penggunaan 

batubara sebagai sumber energy. Salah satu alternatif untuk memanfaatkan abu 

layang batubara adalah dengan mengubah abu layang tersebut menjadi campuran 

beton. Sehingga perlu dilakukan pengujian kuat tekan beton, yang dibuat dengan 

komposisi fly ash sebagai bahan tambahan. Dengan dilakukan variasi dari 

komposisi tersebut, maka dapat diketahui apakah dengan melakukan variabel 

komposisi bahan tambahan fly ash akan mempunyai pengaruh terhadap kuat tekan 

beton yang dibuat. 

Mortar adalah bahan bangunan berbahan dasar semen yang digunakan 

sebagai "perekat" untuk membuat struktur bangunan, yang membedakan mortar 

dengan semen, sebenarnya mortar adalah semen siap pakai yang komponen 

umumnya adalah semen itu sendiri.  
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Susut beton secara umum diartikan sebagai berubahnya volume, yaitu 

berkurangnya volume beton akibat  keluarnya air pada saat beton dalam proses 

pengerasan. Susut yang terjadi dalam hal ini tidak berhubungan sama sekali 

dengan adanya pembebanan. Susut merupakan sifat utama dari pasta semen beton, 

yaitu akibat proses hidrasi yang terjadi saat air  bercampur dengan semen. Proses 

penguapan air bebas dari pasta semen beton ini terjadi saat beton mengering dan 

berjalan bersamaan dengan lajunya pengerasan beton (S iswanto, 1990).  Menurut 

Nawi (1998), susut ada 2, pertama susut plastis dan kedua susut kering.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Mengetahui perbedaan susut beton menggunakan ALWA Fly ash 

2. Mengetahui porositas beton menggunakan ALWA Fly ash 

3. Berapa kuat tekan (f’c) tertinggi beton menggunakan ALWA Fly ash 

dengan perbandingan 0%, 10%, 20%, dan 30% 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui karakteristik susut, kuat tekan, dan porositas mortar beton 

dengan penambahan ALWA sebagai agregat halus/pasir. 

1.4 BATASAN MASALAH 

1. Permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah 

komposisi karakteristik susut beton menggunakan ALWA Fly ash  dengan 

perbandingan  0%, 10%, 20% dan 30%. 

2. Tidak membahas proses produksi ALWA 

1.5 KERANGKA BERPIKIR 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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