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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara tidak terlepas dengan adanya pembangunan. Pembangunan

merupakan suatu bukti bahwa negara tersebut mengalami perkembangan

kemajuan baik di bidang infrastruktur maupun non infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur meliputi pembuatan gedung, jembatan,

bendungan, dan bangunan fisik lainnya yang bermanfaat bagi kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat. Pembuatan bangunan tersebut membutuhkan

material, peralatan, dan dana yang besar. Material yang paling sering

digunakan adalah beton yang terbuat dari semen, agregat halus (pasir), agregat

kasar (batu pecah), dan air. Seiring meningkatnya kebutuhan beton sebagai

material bangunan, dituntut pula kualitas beton tersebut harus lebih baik lagi.

Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kasus tentang runtuhnya bangunan

yang diakibatkan oleh beton yang tidak mampu menopang tekanan yang

ditimbulkan oleh bangunan itu sendiri. Contohnya, pada kasus runtuhnya

Jembatan Kutai Kartanegara yang disebabkan oleh beton sebagai pondasi

penyangganya memiliki kualitas yang buruk (Viva News, 2011). Oleh karena

itu, diperlukan suatu modifikasi beton yang dapat dilakukan dengan

mengganti sebagian bahan penyusun beton tersebut, seperti bottom ash yang

dicampur bersama-sama dengan bahan penyusun utamanya.
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Bottom ash (abu dasar) adalah limbah dari proses pembakaran batu bara pada

pembangkit tenaga yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan lebih

berat daripada fly ash, sehingga abu dasar akan jatuh pada dasar tungku

pembakaran (boiler) dan terkumpul pada penampung debu (ash hopper) lalu

dikeluarkan dari tungku dengan cara disemprot dengan air untuk kemudian

dibuang. Limbah batu bara ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang

dapat membahayakan jiwa makhluk hidup.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai

pengaruh bottom ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus untuk

campuran beton agar pencemaran lingkungan tersebut menjadi berkurang dan

permasalahan mengenai peningkatan kualitas beton menjadi lebih baik dapat

diatasi. Persentase penggunaan bottom ash pada campuran dibuat bervariasi

yang diharapkan akan diperoleh beton dengan kuat tekan dan porositas

optimum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh penggantian sebagian agregat halus dengan bottom ash pada

beton.

2. Variasi bottom ash pada campuran beton yang akan menghasilkan kuat

tekan dan porositas optimum.
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C. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini diperlukan batasan-batasan

sebagai berikut :

1. Jenis beton dengan campuran bottom ash.

2. Variasi penggunaan bottom ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat

halus pada campuran adalah 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%

terhadap volume pasir.

3. Bottom ash yang dipakai adalah bottom ash dari PLTU Tarahan, Lampung

Selatan, lolos saringan 4,75 mm (No. 4).

4. Semen yang digunakan adalah semen PCC merk Holcim.

5. Pasir yang digunakan berasal dari daerah Gunung Sugih, Lampung

Tengah.

6. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah dengan ukuran agregat

maksimum 20 mm berasal dari PT. Sumber Batu Berkah, daerah

Tanjungan, Lampung Selatan.

7. Benda uji berukuran 15 cm x 30 cm sebanyak 36 buah untuk uji kuat tekan

beton dan ukuran 10 cm x 20 cm sebanyak 18 buah untuk uji porositas

beton yang terdiri dari 3 buah pada setiap masing-masing variasi campuran

bottom ash pada beton.

8. Perencanaan campuran beton (mix design) dengan menggunakan metode

ACI.

9. Pengujian berupa uji kuat tekan akan dilakukan setelah beton mencapai

umur 28 dan 56 hari, sedangkan untuk uji porositas dilakukan setelah

beton mencapai umur 28 hari.
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kuat tekan dan porositas yang dihasilkan dengan penggunaan

bottom ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus pada beton.

2. Mengetahui persentase optimum bottom ash dalam pembuatan beton.

3. Mengetahui apakah bottom ash efektif bisa difungsikan sebagai pengganti

sebagian agregat halus dalam pembuatan beton.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1. Memberikan informasi kepada produsen beton tentang manfaat dari

bottom ash yang digunakan sebagai bahan pengganti sebagian agregat

halus pada beton berkaitan dengan kuat tekan dan porositasnya.

2. Memberikan data kepada produsen beton mengenai persentase bottom ash

yang baik untuk digunakan dalam pembuatan beton.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan bottom ash pada beton dalam

perkembangan teknologi di bidang konstruksi.

4. Memberikan kontribusi pemikiran ilmu di bidang struktur.

5. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.


