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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak era tahun 1998 hingga sekarang yang 

berdampak buruk pada segala aspek kehidupan di masyarakat, salah satunya   

adalah kenaikan harga bahan bakar. Salah satu perusahaan BUMN Indonesia         

( PLN ), mau tidak mau harus menaikkan harga tarif listrik. Kenaikan tarif listrik 

ini sangat berdampak signifikan pada perusahaan - perusahaan industri untuk 

menjalankan Produksinya, diantaranya adalah PT. Pura Group Kudus. 

Untuk mengantisipasi kenaikan harga tarif listrik, PT Pura Group Kudus 

mendirikan sebuah Unit Power Plant ( PLTU ) yang menampung segala 

kebutuhan listrik perusahaan, dimana PLTU ini menggunakan  batubara sebagai 

bahan bakarnya. Akan tetapi penggunaan bahan batubara ini menyisakan suatu 

persoalan lagi yang mesti ditanggulangi, yakni limbah hasil pembakaran batubara 

yang bisa mencapai 40.000 ton per tahunnya adalah  berupa fly ash dan bottom 

ash. Fly ash merupakan limbah sisa hasil pembakaran batubara yang ringan dan 

berbutir halus dalam skala besar limbah ini bukan hanya menuntut tersedianya 

lahan pembuangan semata tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 

yang dapat membahayakan kesehatan. Pembuangan fly ash ketempat lain dirasa 

bukan merupakan penyelesaian yang baik, karena cara demikian hanya dapat 

memindahkan pencemaran lingkungan pada suatu tempat ke tempat yang lain. 

Dilain pihak bahan – bahan konstruksi seperti semen semakin mahal harganya. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu penelitian untuk pemanfaatan 

fly ash dari barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan 

sebagai komoditi atau bahan baku tambahan. Banyak peneliti yang sudah 

menemukan kegunaan atau manfaat dari fly ash, para peneliti ini mendapatkan 

hasil yang cukup signifikan yaitu bahwa fly ash dengan karakteristik tertentu 

cukup bagus digunakan sebagai bahan campuran atau filler untuk mengisi rongga 

udara dalam beton sehingga bisa mendapatkan beton mutu tinggi. 
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Pada perkembangannya konstruksi di Indonesia yang semakin maju banyak 

menggunakan beton mutu tinggi, dimana untuk memuat beton mutu tinggi juga 

banyak menggunakan semen. Berdasarkan kenyataan inilah kami mencoba 

melakukan penelitian tentang dampak dari penggunaan fly ash  sebagai bahan 

pengganti semen dan sekaligus juga sebagai filler  pada beton mutu tinggi.  

Dengan demikian selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat 

penumpukan limbah fly ash juga dapat menambah nilai ekonomis dari fly ash  

tersebut.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

akan diteliti pengaruh penambahan fly ash pada perilaku beton mutu tinggi yang 

sebagian semen   digantikan fly ash. Maka dirumuskan suatu permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu : 

a. Pengaruh penggantian Semen dengan fly ash terhadap perubahan perilaku 

beton mutu tinggi. 

b. Pengaruh penggantian semen dengan fly ash terhadap kadar udara dalam 

beton.  

c. Variasi campuran optimum semen dengan fly ash dalam beton mutu tinggi. 

d. Pengaruh penggantian semen dengan fly ash terhadap prilaku susut beton. 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

a. Untuk mengetahui apakah fly ash dari PT. Pura Group, Kudus dapat 

difungsikan sebagai pengganti semen dalam pembuatan beton mutu tinggi. 

b. Untuk menentukan komposisi campuran yang optimal fly ash sebagai 

pengganti semen pada beton mutu tinggi. 
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku 

fisik yang timbul akibat penggantian semen dengan fly ash dari PT. Pura 

Group , Kudus. 

b. Sebagai usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah fly 

ash  yang ada dengan memanfaatkan limbah tersebut. 

c. Mencoba memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dan praktisi dalam 

industri kontruksi beton, untuk memanfaatkan bahan-bahan limbah sehingga 

diharapkan dapat menekan harga beton yang tinggi dengan tetap 

memperhatikan aspek kualitas dari beton tersebut. 

 

1.4.  Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti agar penelitian dapat terarah sesuai 

tujuan yang diharapkan, maka digunakan asumsi dasar sebagai berikut : 

a. Material yang digunakan yaitu fly ash dari PT. Pura Group (Kudus), Pasir 

muntilan, PPC Gresik, Split 1/2”. 

b. Dasar perencanaan Mutu beton f’c 45, f’c 55 dan f’c 65 

c. Sampel 3 benda uji silinder dan 1 air contain, untuk masing-masing mutu 

variasi fly ash dalam beton. 

d. Variasi fly ash yang digunakan yaitu : 0 %, 6 %, 12 %, 18 %, (terhadap 

volume semen). 

e. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada usia 14 hari dan 65 hari untuk 

mutu f’c 45 dan 28 hari untuk semua mutu.  

 

1.5.   Hipotesa  

Fly Ash  dapat dijadikan sebagai material pengganti sebagian semen dan sekaligus 

sebagai filler pada beton yang dapat meningkatkan kuat tekan dan sifat-sifat beton 

lainnya. 
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1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penyusunan laporan ini penulis membagi materi yang akan disampaikan 

menjadi beberapa bab yaitu : 

Bab I  Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian , hipotesa dan sistematika laporan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi teori yang mendasari, ringkasan dan kerangka pikir penulis. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bagian ini menerangkan tentang subyek, obyek, rancangan dan 

pendekatan penelitian yang diambil dan teknik pengumpulan data. 

Bab IV  Analisa Data 

Bagian ini merupakan inti dari laporan berisi teknik analisa data, dan 

hasil dari analisa data. 

Bab V  Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang telah diperoleh. 

 

 




