
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus 

yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan 

kesejahteraan secara umum. Perkembangan teknologi dan pembangunan 

yang semakin cepat di Indonesia memberikan kemajuan pada bahan dan 

rancangan struktur pembangunan tersebut. Dalam dunia konstruksi 

bangunan, penelitian untuk mendapatkan produk-produk konstruksi yang 

lebih baik terus dilakukan. Salah satu bahan yang popular adalah beton 

yang banyak di aplikasikan dalam masyarakat. Beton merupakan salah 

satu bahan konstruksi yang umum dipakai untuk konstruksi bangunan. 

Pada dasarnya beton terbentuk dari dua bagian utama yaitu pasta semen 

dan agregat. Pasta semen terdiri dari semen Portland dan air, sedangkan 

agregat terdiri dari agregat kasar dan agregat halus. Kelebihan beton 

dibandingkan material lain diantaranya adalah harganya relatif lebih murah 

daripada baja (baja harus selalu dicat pada setiap jangka waktu tertentu 
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untuk mencegah karat), tahan api, tahan lama, kuat tekannya cukup tinggi, 

mudah dibentuk ketika masih segar, mudah dalam perawatan, serta 

ketahanan yang baik terhadap cuaca dan lingkungan sekitar. Sedangkan 

kelemahannya adalah bersifat getas, berat jenisnya besar serta kuat 

tariknya rendah. Oleh karena itu beton dianggap sangat penting untuk terus 

dikembangkan. 

Abu batubara sebagai limbah tidak seperti gas hasil pembakaran, karena 

merupakan bahan padat yang tidak mudah larut dan tidak mudah menguap 

sehingga akan lebih merepotkan dalam penanganannya. Apabila 

jumlahnya banyak dan tidak ditangani dengan baik, maka abu batubara 

tersebut dapat mengotori lingkungan terutama yang disebabkan oleh abu 

yang beterbangan di udara (fly ash) dan dapat terhisap oleh manusia dan 

hewan juga dapat mempengaruhi kondisi air dan tanah di sekitarnya 

sehingga dapat mematikan tanaman. Komposisi kimia dari Fly ash yaitu 

silika, alumina dan besi dengan sedikit kalsium, magnesium, sulfat, dan 

komponen yang lain. Saat ini abu terbang batubara digunakan dalam 

pabrik semen sebagai salah satu bahan campuran pembuat beton. Karena 

kehalusan dan bentuk bulat butirannya maka pemakaian abu terbang pada 

adukan beton dapat menambah kelecakan pada adukan beton. Keuntungan 

penggunaan fly ash antara lain memberikan peningkatan kekuatan beton, 

mengisi pori-pori pada beton sehingga porositas beton menjadi rendah, 

serata meningkatkan kerapatan beton sehinggga dapat meningkatkan 

kekedapan beton terhadap air. Limbah fly ash batubara yang menumpuk 

juga terjadi di industri batubara yang ada di Tarahan Lampung.   
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Kemajuan dalam bidang industri terutama dalam industri konstruksi di 

Indonesia saat ini sangat maju, sehingga diperlukan material bangunan 

yang sangat banyak untuk mendukung kemajuan industri konstruksi di 

Indonesia. Industri konstruksi sangat berkaitan erat dengan bangunan 

beton. Material penyusun beton yang paling utama adalah semen dan 

semen yang paling banyak digunakan untuk proses konstruksi sebelum 

diproduksinya semen PCC (Portland Composite Cement) adalah semen 

OPC (Ordinary Portland Cement) type I. PT. Semen Baturaja adalah salah 

satu industri semen terbesar yang ada di pulau Sumatera yang 

memproduksi semen jenis PCC (Portland Composite Cement). Semen 

jenis PCC adalah semen yang dibuat dengan memanfaatkan bahan 

tambahan anorganik seperti fly ash dan trass.  Dalam terapan beton 

terdapat anggapan bahwa semen jenis PCC memiliki karakter yang mirip, 

bahkan lebih baik bila dibandingkan dengan OPC. 

Seperti kita ketahui bahwa sifat beton yaitu kuat terhadap gaya tekan tetapi 

lemah terhadap gaya tarik. Oleh karena itu, beton dapat mengalami retak 

jika beban yang dipikulnya menimbulkan tegangan tarik yang melebihi 

kuat tariknya. Jika beban yang membebani balok terlalu besar maka garis 

netral bagian bawah akan mengalami tegangan tarik cukup besar yang 

dapat mengakibatkan retak pada beton pada bagian bawah. Keadaan ini 

terjadi terutama pada daerah beton yang momennya besar, yaitu pada 

lapangan/tengah bentang. Untuk menahan gaya tarik yang cukup besar 

pada serat-serat balok bagian tepi bawah, maka perlu diberi baja tulangan 

sehingga disebut dengan “beton bertulang”. Pada balok beton bertulang 
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ini, tulangan ditanam sedemikian rupa, sehingga gaya tarik yang 

dibutuhkan untuk menahan momen pada penampang retak dapat ditahan 

oleh baja tulangan. 

Balok beton bertulang pada penelitian ini menggunakan fly ash (abu 

terbang) yang berasal dari Tarahan Lampung yang akan dicampur dengan 

semen jenis OPC (Ordinary Portland Cement) tipe I dari PT. Semen 

Baturaja. Kemudian balok beton bertulang tersebut akan dibandingkan 

dengan balok beton bertulang yang terbuat dari semen PCC (Portland 

Composite Cement) dari merek yang sama namun tanpa campuran fly ash.  

Pengujian yang akan dilakukan meliputi kuat lentur balok beton bertulang. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Laksmi Irianti (2012) didapatkan hasil 

pengujian kuat tekan beton K300 pada umur 56 hari, beton dari semen 

OPC tanpa penggantian fly ash kuat tekannya lebih tinggi dari semen PCC 

merk Baturaja tetapi lebih rendah dibandingkan PCC merk Tiga Roda dan 

merk Padang. Kemudian beton dari semen OPC dengan penggantian fly 

ash 10%  pada pengujian kuat tekan beton K300 pada umur 56 hari, kuat 

tekannya lebih tinggi dari semen PCC merk Baturaja dan merk Padang, 

tetapi memiliki kuat tekan yang lebih rendah dibandingkan PCC merk Tiga 

Roda. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat melanjutkan 

penelitian sebelumnya sehingga didapatkan hasil kuat lentur untuk benda 

uji balok beton bertulang. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan 

masalah yang dapat dikaji yaitu bagaimana pengaruh penambahan fly ash 

pada adukan balok beton bertulang dengan semen OPC Baturaja terhadap 

kuat lenturnya dibandingkan dengan balok beton bertulang dari semen 

PCC Baturaja yang tidak ditambah dengan fly ash. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya oleh Laksmi Irianti (2012) penggunaan fly ash sebanyak 10 % 

akan meningkatkan kekuatan tekan beton. Dari pengujian kuat lentur 

tersebut akan diambil kesimpulan beton mana yang lebih besar kuat 

lenturnya, beton dari semen OPC yang ditambah fly ash atau beton dari 

semen PCC. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini diperlukan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Dimensi benda uji berupa balok beton berukuran 120 x 250 x 1650 mm
3
 

sebanyak 4 benda uji. Sejumlah 2 buah benda uji untuk komposisi 

semen OPC+10% fly ash dan sejumlah 2 benda uji untuk komposisi 

semen PCC. 

2. Dimensi benda uji silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm 

sebanyak 12 buah benda uji. Sejumlah 6 benda uji untuk komposisi 

semen OPC+10% fly ash dan sejumlah 6 benda uji untuk komposisi 

semen PCC . 
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3. Mutu beton yang direncanakan adalah f’c 24 MPa. 

4. Jenis semen yang digunakan adalah merek Baturaja untuk Portland 

Composite Cement (PCC) dan Ordinary Portland Cement (OPC). 

5. Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan Lampung sebagai 

bahan pengganti sebagian semen OPC sebanyak 10% dari berat semen. 

6. Waktu pengujian adalah pada umur 56 hari untuk uji kuat lentur balok 

(ASTM C 78) dan uji kuat tekan sampel silinder (ASTM C 39). 

7. Pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari penambahan 

fly ash sebanyak 10% yang ditambahkan ke dalam Ordinary Portland 

Cement (OPC) dibandingkan dengan Portland Composite Cement (PCC) 

terhadap kuat lentur balok beton bertulang yang dihasilkan.  

 

E. Manfaat  Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan data dan informasi mengenai perilaku lentur balok 

beton bertulang akibat penambahan fly ash yang ditambahkan ke 

dalam Ordinary Portland Cement (OPC) dibandingkan dengan 

Portland Composite Cement (PCC). 



7 
 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perencana dan pelaksana di 

bidang teknik sipil tentang penggunaan fly ash sebagai mineral 

addmixture pada balok beton bertulang. 

3. Memanfaatkan limbah batu bara dalam hal ini fly ash untuk 

meningkatkan kualitas beton.  


