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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan beton konvensional yang terus meningkat mengakibatkan lapisan 

kedap air semakin luas, sehingga air hujan tidak dapat berinfiltrasi kedalam tanah 

dan mengakibatkan limpasan permukaan (surface runoff) menjadi lebih besar. Hal 

ini mengakibatkan muka air tanah menjadi turun dan terjadi genangan atau banjir 

pada musim hujan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam bidang konstruksi 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengaplikasikan cara-cara 

pembangunan yang ramah lingkungan sehingga dilakukannya penelitian-penelitian 

serta uji coba untuk mencari metode yang baik dengan produk konstruksi yang 

ramah lingkungan. Salah satu hasil dari penelitian yang dilakukan untuk 

merealisasikan konstruksi ramah lingkungan adalah  menggunakan limbah fly ash 

sebagai bahan campuran pengganti semen dalam pembuatan beton berpori. 

 

Beton berpori adalah jenis beton khusus dengan porositas tinggi yang diaplikasikan 

sebagai plat beton yang memungkinkan air hujan dan air dari sumber-sumber lain 

untuk dapat melewatinya, sehingga mengurangi limpasan permukaan dan 

meningkatkan muka air tanah. Porositas tinggi tercapai karena rongga yang saling 

berhubungan. Biasanya beton berpori menggunakan sedikit atau tanpa agregat 

halus dan memiliki cukup pasta semen untuk melapisi permukaan agregat kasar dan 

untuk menjaga interkonektivitas pori. Beton berpori secara tradisional digunakan 

untuk area parkir, di daerah lampu lalu lintas, dan trotoar untuk pejalan kaki 

(NRMCA, 2004). 

 

Pada penelitian ini digunakan  fly ash sebagai bahan tambahan campuran dengan 

variasi sebesar  0%, 10%, dan 20% dari berat semen dan variasi faktor air semen 

(FAS) yang digunakan sebesar 0,3 , 0,4 , 0,5. Agregat kasar berukuran maksimum 

20 mm, dengan jumlah sampel 36 buah silinder, 27 buah silinder untuk pengujian 

kuat tekan dan  9 buah silinder untuk pengujian porositas dilakukan pada usia 28 

hari. 
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Di provinsi Lampung pemanfaatan limbah indrustri dan PLTU masih belum banyak 

di manfaatkan sehingga perlu dimanfaatkan supaya dapat mengurangi pencemaran 

terhadap lingkungan, oleh karena itu digunakan limbah  fly ash pada penelitian kali 

ini dikarenakan fly ash merupakan satu bahan tambah (additive) yang cukup 

populer saat ini untuk digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen dalam 

campuran beton dan sebagai bahan untuk stabilisasi tanah ekspansif. Limbah abu 

batubara yang relatif besar seperti fly ash menimbulkan dampak pencemaran yang 

cukup berbahaya, sehingga perlu dipikirkan alternatif pemecahan permasalahan 

pencemaran ini, salah satunya digunakan untuk campuran beton. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut:  

1) Apa pengaruh  fly ash terhadap kuat tekan dan porositas beton berpori ditinjau 

dari variasi faktor air semen 0,3; 0,4; 0,5  ?  

2) Apa pengaruh  faktor air semen terhadap kuat tekan dan porositas beton berpori 

ditinjau dari variasi fly ash  0%, 10%, 20%  ?  

3) Berapa nilai kuat tekan dan porositas yang tertinggi pada beton berpori terhadap 

penggantian  fly ash sebesar 0%, 10%, 20% ditinjau variasi faktor air semen 0,3; 

0,4; 0,5  ? 

 

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui pengaruh penambahan fly ash terhadap kuat tekan dan 

porositas beton berpori. 

2) Untuk mengetahui persentase fly ash pada campuran beton yang menghasilkan 

kuat tekan dan porositas optimum. 

 

1.4.  Batasan Penelitian 

Adapun beberapa batasan masalah agar penelitian sesuai dengan tujuan, sebagai 

berikut:  

1)  Fly Ash dari PLTU Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan. 
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2) Faktor air semen yang digunakan bervariasi yaitu 0,3; 0,4; 0,5. 

3) Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari. 

4) Penelitian ini menggunakan benda uji berupa silinder diameter 15 cm dengan 

tinggi 30 cm, dengan jumlah sampel sebanyak 36 sampel silinder beton berpori 

dengan umur 28 hari 

5) Bahan pengganti semen yaitu fly ash yang digunakan lolos saringan no 50.  

6) Perencanaan campuran beton (mix design) menggunakan metode ACI522R-10. 

7) Variasi campuran fly ash sebesar 0%, 10% dan 20% dari berat semen. 

8) Ukuran agregat kasar yang digunakan berukuran 20 mm.  

9) Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Struktur  Sipil Institut Teknologi 

Sumatera. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1) Menambah kontribusi dalam dunia Teknik Sipil 

2) Mengetahui mix design dalam pembuatan beton berpori 

3) Untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang konstruksi  

4) Menggunakan Fly Ash sebagai bahan campuran beton upaya mengurangi 

limbah. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Dalam proses penyusunan laporan sebaiknya kita membuat sistematika penulisan 

untuk mempermudah dalam penyusunannya, maka sistematika penulisan bisa 

disajikan dalam 5 (lima) bab, yang tersusun dalam sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini Secara umum, sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian tugas akhir ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas tentang teori – teori yang dipakai dalam penelitian 
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ini, teori dasar juga digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian dan juga 

contoh penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tahapan penelitian tugas akhir secara garis 

besar, serta data – data yang akan menjadi input pada penelitian tugas akhir ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di bab ini akan menyajikan hasil dari penelitian dua hasil diskusi yang telah 

didapatkan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun 

gambar. Diskusi diarahkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Simpulan didasarkan pada hasil penelitian dan diskusi pada bab sebelumnya dan 

juga harus mengacu pada tujuan penelitian. Saran bertujuan untuk memperbaiki. 

  


