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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemakaian beton di dalam dunia industri konstruksi sudah tidak diragukan 

lagi karena harganya yang relatif murah, mudah didapatkan, serta beton bisa  

menyesuaikan dari segi mutu atau bentuk sesuai kebutuhan. Pada umumnya beton 

yang digunakan  material utamanya adalah semen portland.  

Menurut Metha (2001) produksi setiap ton Clinker semen mengakibatkan 

terjadinya pelepasan karbon dioksida (CO2) sebesar satu ton ke atmosfir yang 

akan berdampak terhadap pemanasan global. Dengan demikian semakin banyak 

penggunaan semen, maka semakin banyak pula gas karbon dioksida (CO2) di 

udara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon. Dilihat dari 

dampak tersebut maka sebaiknya harus segera dicarikan alternatif sebagai bahan 

material pengganti semen portland. 

Geopolymer merupakan beton yang tidak menggunakan semen sebagai 

material utama, tetapi menggunakan bahan pozzolan seperti Fly Ash. Davidovits 

(1994) menyatakan bahwa bahan-bahan alami untuk menggantikan semen 

portland dalam pasta geopolymer harus mengandung tinggi silika dan alumina. 

Unsur-unsur ini akan bereaksi dengan cairan aktivator seperti natrium silikat 

(Na2SIO3) dan natrium hidroksida (NaOH) untuk membuat proses polimerisasi 

dalam pasta geopolymer. Sampai saat ini material yang paling potensial sebagai 

bahan dasar geopolymer adalah fly ash. Namun selain fly ash masih banyak 

material alami lain yang mengandung bahan pozzolan. Amu and Adetuberu 

(2010)  menyebutkan dengan pembakaran daun bambu pada suhu 600ºC selama 2 

jam menghasilkan silika sebesar 75,9%. Selain memiliki sifat pozzoland, 

pemilihan terhadap daun bambu ini adalah karena pemanfaatan daun bambu yang 

dirasa masih kurang baik bahkan hanya terbuang begitu saja sebagai sampah. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengembangkan pasta geopolymer 

dengan cara mencampurkan abu daun bambu (ADB) dengan fly ash (FA) sebagai 

bahan dasar dengan variasi abu daun bambu 0% dan fly ash 100%, abu daun 
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bambu 10% dan fly ash 90%, abu daun bambu 20% dan fly ash 80%, abu daun 

bambu 30% fly ash 70%.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh substitusi parsial abu daun bambu terhadap 

karakteristik pasta geopolymer fly ash  ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

substitusi parsial abu daun bambu terhadap karakteristik pasta geopolymer fly ash. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memanfatkan daun bambu sebagai material geopolymer 

2. Memberikan pengetahuan tentang pasta geopolymer berbahan dasar 

substitusi parsial abu daun bambu dan fly ash  

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka 

dibuat batasan batasan sebagai berikut: 

1. Pengujian karakteristik terbatas pada kuat tekan, porositas, dan setting time.  

2. Alkaline aktivator yang digunakan yaitu Sodium Silikat (Na2SiO3) dan 

Natrium Hidroksida 12M (NaOH). 

3. Perbandingan material dan larutan adalah material 60% dan larutan 40%. 

4. Perbandingan NaOH dengan Na2SIO3 adalah NaOH 40% dan Na2SIO3 60% 

5. Benda uji berbentuk kubus ukuran 5x5x5 cm3
. 

6. Perawatan benda uji menggunakan plastik kedap udara. 

7. Pengujian kuat tekan berdasarkan SNI 03-6825-2002. 

8. Pengujian porositas berdasarkan ASTM C20-00-2010. 

9. Pengujian setting time berdasarkan ASTM C 191-04. 

10. Umur Pengujian sampel pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. 

11. Analisis yang dilakukan tidak meninjau segi biaya. 

12. Tidak membahas Reaksi Kimia. 
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1.6 Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka berfikir penelitian seperti yang tercantum pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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