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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Saat ini beton menjadi material yang sering digunakan dalam pembangunan 

infrastruktur. Namun dalam proses produksinya salah satu material pembentuk 

beton yaitu semen, banyak menghasilkan gas karbon dioksida, dimana satu ton 

produksi semen menghasilkan satu ton gas Co2 berbahaya yang dilepaskan ke 

udara, mengatasi dampak buruk yang disebabkan oleh produksi semen tersebut 

maka diperlukan alternatif material lain sebagai pengganti semen. 

Saat ini hasil produksi sampingan untuk membuat beton sudah banyak diteliti 

oleh berbagai peneliti didunia, misalnya, mill scale (sisa produksi baja), plastic, 

kaca, abu terbang (fly ash), cangkang kelapa sawit, blast furnace slag, metakaolin, 

silica fume, dan rice husk ash. Dibeberapa daerah masih banyak hasil sampingan 

yang didiamkan begitu saja dan hal itu dapat merusak lingkungan jika di biarkan. 

Abu terbang hasil pembakaran batu bara apabila dibuang begitu saja di daerah 

terbuka jika hal itu dibiarkan dapat merusak lingkungan misalnya air, tanah, dan 

udara dan hasil produksi tersebut menpunyai racun yang berbeda misalkan arsenic, 

vanadium, choromium dan boron. Cara agar membuat hasil sampingan bermanfaat 

dan tidak terkontaminasi terhadap lingkungan adalah meneliti agar bahan tersebut 

dapat menjadi bahan pengganti semen portland . 

Beton hijau atau beton ramah lingkungan yang memberikan pengaruh yang 

lebih sedikit terhadap lingkungan yaitu Geopolymer merupakan salah satu alternatif 

pengganti beton yang tidak menggunakan semen sebagai material utama, tetapi 

menggunakan bahan alam pozzolan seperti abu terbang yang akan membentuk 

bahan pengikat (binder) bahan yang di daur ulang sebagai pengganti agregat atau 

semen. Davidovits (1994) menyatakan bahwa bahan-bahan alami untuk 

menggantikan semen portland dalam pasta geopolymer harus mengandung silika 

dan alumina yang tinggi.  

Bahan pembentukan geopolymer yang paling potensial dan sudah terbukti 

pengaruhnya pada beberapa penelitian adalah fly ash yang memiliki ikatan Silikon 

(Si) dan aluminium (Al) unsur-unsur ini akan bereaksi dengan cairan aktivator 

seperti natrium silikat (Na2SiO3) dan natrium hidroksida (NaOH) untuk membuat 
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proses polimerisasi dalam pasta geopolymer. Pengaruh perbedaan silika (Si) dan 

alumina (Al) pada geopolymer itu sendiri memiliki keunggulan yang berbeda pada 

beberapa pengujian, Namun belum banyak penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya tersebut terutama pengaruh alumina dan 

silika pada fly ash.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membuat geopolymer dengan 

menggunakan beberapa fly ash dari sumber yang berbeda dengan kandungan 

alumina yang berbeda – beda untuk diketahui pengaruhnya terhadap sifat kuat tekan 

pasta geopolymer tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas diambil suatu rumusan masalah, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perbandingan kandungan alumina  fly ash pada porositas pasta 

geopolymer  

2. Bagaimana pengaruh alumina terhadap kuat tekan pasta geopolymer. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui komposisi kandungan silika dan alumina dari beberapa Fly Ash 

terhadap karakteristik pasta geopolymer. 

2. Mengetahui pengaruh silika dan alumina terhadap kuat tekan pasta 

geopolymer 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat   penelitian  

praktis dan penelitian akademis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Penelitian Praktis 

1. Mengetahui karakteristik komposisi limbah fly ash dari beberapa PLTU 

2. Memberikan alternatif pembuatan geopolymer yang ramah lingkungan 

1.4.2 Manfaat Penelitian Akademis  

1. Bagi pengembangan teknologi beton, dapat memberikan suatu karya peneliti 

baru yang dapat mendukung dalam pengembangan beton ramah lingkungan. 

2. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan dan mengetahui kandungan 

alumina dan silika dari fly ash 
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3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan 

ataupun pembuatan beton ramah lingkungan. 

1.5  Batasan Penelitian 

       Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahannya 

sehingga pembahasan dapat terfokus, maka dibuat batasan- batasan sebagai berikut: 

1. Menggunakan bahan dasar fly ash dari PLTU Pelabuhan ratu, Suralaya, 

Cirebon, Malang dan Cilegon 

2. Pengujian kuat tekan dengan umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 56 hari. 

3. Benda uji berbentuk kubus ukuran 5x5x5 m3 

4. Pengujian komposisi dengan XRF 

5. Analisis yang dilakukan tidak meninjau biaya 

6. NAOH 12 Molar 

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian 
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