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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan dunia konstruksi saat ini mengalami 

kemajuan sangat pesat, semakin tingginya kebutuhan akan pembangunan 

infrastruktur membuat pemakaian beton pun meningkat sehingga kriteria tentang 

beton juga berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan tingkat 

mutu beton yang dapat dicapai. Karena itu banyak sekali bangunan yang 

menggunakan beton sebagai bahan utama dari struktur mereka, apalagi bangunan 

tingkat tinggi atau bangunan yang mempunyai bentang lebar memerlukan beton 

yang mempunyai kekuatan tekan yang tinggi. 

Beton alir adalah beton dengan nilai slump lebih dari 19cm (ASTM C 

1017). Definisi beton mutu tinggi selalu dikaitkan dengan Batasan kuat tekan 

minimum yang dapat dicapai yang biasanya bervariasi. Beton mutu tinggi 

didenifisikan sebagai beton yang mempunyai kekuatan tekan minimum 6000 psi 

atau sekitar 41 MPa (Ronald 1976). Beton alir digunakan untuk mengurangi biaya 

pemadatan dan mempercepat konstruksi. Beberapa keuntungan penggunaan 

beton alir untuk industri beton prategang antara lain: mengurangi kebisingan pada 

lokasi konstruksi, tanpa getaran, mengurangi jumlah tenaga kerja, pelaksanaan 

konstruksi lebih cepat. Dalam penggunaan beton yang semakin banyak di iringi 

juga permasalahan yang timbul seperti penggunaan semen terlalu banyak dapat 

berpengaruh pada lingkungan yang dapat meningkatkan pemanasan global. 

Semen merupakan salah satu bahan utama dalam konstruksi bangunan yang 

berfungsi sebagai perekat, yaitu material yang dapat mengikat bahan – bahan 

padat menjadi suatu kesatuan yang kuat.  

Indonesia dikenal dengan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani. Penggilingan padi selalu menghasilkan 

limbah berupa kulit gabah atau sekam padi yang jumlahnya mencapai 20 – 30% 

dari gabah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, jumlah 

produksi gabah kering giling di Indonesia sekitar 54,60 juta ton maka jumlah 

sekam yang dihasilkan lebih dari 10 juta ton. Menurut Victor dan Septianti  

(2009), Penggunaan material pozzolan seperti abu sekam padi dapat digunakan 

untuk meningkatkan kuat tekan, durabilitas, serta memberikan dampak positif 

dari segi lingkungan.  
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Abu sekam padi merupakan hasil dari sisa pembakaran sekam padi. Selama 

proses perubahan sekam padi menjadi abu, pembakaran menghilangkan zat-zat 

organik dan meninggalkan sisa pembakaran yang kaya akan silika (SiO2). 

Perlakuan panas pada sekam padi menghasilkan perubahan struktur yang 

berpengaruh pada dua hal, yaitu tingkat aktivitas pozzolan dan kehalusan butiran 

abunya. Abu sekam padi tergolong sebagai bahan pozzolan alami (natural 

pozzolan) yang mengandung senyawa silika (SiO2). Pozzolan tersebut tidak 

memiliki peran sebagai perekat seperti semen, akan tetapi dalam kondisi halus 

jika bereaksi dengan air dan kapur pada suhu normal akan menjadi suatu massa 

padat yang tidak dapat larut dalam air (Tjokrodimuljo, 1996). Kandungan SiO2 

(Silika) dalam abu sekam padi dapat mencapai sekitar 80% dan biasanya 

dikategorikan sebagai pozzolan reaktif (Habeeb, 2010). Abu sekam padi mampu 

untuk digunakan sebagai bahan pengganti semen parsial dan mengurangi 

penggunaan sumber daya alam dalam proses pembuatan semen. (Habeeb, 2010; 

Kartini, 2010). 

Menurut Daffa Ari (2018) pada saat pembuatan beton, penambahan abu 

sekam padi memerlukan air untuk melakukan reaksi kimia. Kebutuhan abu sekam 

padi terhadap air akan menyebabkan karakteristik beton terganggu salah satunya 

pada pengujian slump. Beton segar yang dibuat akan menjadi tidak mudah 

dikerjakan atau kental sehingga untuk menjaga kelecakan adukan beton segar 

diperlukan bahan tambah kimia berupa superplasticizer. 

Superplasticizer merupakan bahan tambah kimia yang memiliki sifat high 

range water reducer admixtures yang dapat meningkatkan kelecakan campuran 

beton. Salah satu produk superplasticizer adalah produksi dari PT. Sika Indonesia 

yaitu ViscoCrete 3115N, Bahan tambah tersebut merupakan produk generasi 

ketiga untuk beton dan mortar dari PT. Sika Indonesia yang dikembangkan untuk 

produksi beton aliran tinggi dengan sifat retensi aliran yang luar biasa. Penelitian 

menggunakan ViscoCrete 3115N ini pernah dilakukan dengan kadar optimum 

yang diperoleh sebesar 1,5% dari berat semen (Citrakusuma, 2012).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

memanfaatkan abu sekam padi sebagai salah satu bahan pengganti sebagian 

semen yang berguna untuk mendapatkan mutu beton yang lebih baik dan ramah 

lingkungan. Penulis memilih variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% 

dengan SP (Superplasticizer) proporsi 1,5% dari berat cementitious karena 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djaka Suhirkam dan Dafrimon (2014) 

dan Faisal Estu Yulianto dan M. Hazin Mukti (2015) dengan variasi abu sekam 

padi 2,5%, 5%, 7,5%, 10% dan variasi 5%, 10% 15%, menghasilkan kesimpulan 

pertama menurut yaitu Djaka Suhirkam dan Dafrimon (2014) kuat tekan 
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maksimum berada pada abu sekam padi 10%, tetapi pada penelitian menurut 

Faisal Estu Yulianto dan M. Hazin Mukti (2015) penelitian dengan abu sekam 

padi 15% menghasilkan kuat tekan beton menurun. Oleh karena itu penulis 

tertarik melakukan penelitian terhadap beton dengan campuran abu sekam padi 

variasi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5%, karena pada penelitian sebelumnya range 

10% ke 15% masih terlalu besar maka penulis mengambil 12,5% sebagai 

perantara untuk melihat apakah dengan variasi 12,5% nilai kuat tekan betonnya 

akan menjadi tinggi atau menjadi rendah dari 10%. Penelitian ini penulis tuangkan 

dalam tulisan yang berjudul : “PENGARUH ABU SEKAM PADI SEBAGAI 

BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN 

BETON ALIR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% abu 

sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap nilai slump 

pada campuran beton alir? 

2. Bagaimana pengaruh abu sekam padi variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% 

dan 12.5% sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap berat isi beton 

alir? 

3. Bagaimana pengaruh abu sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian 

semen variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% terhadap resapan air 

beton? 

4. Bagaimana pengaruh penggunaan variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 

12.5% abu sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap kuat 

tekan beton alir? 

5. Berapakah komposisi abu sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian 

semen yang menghasilkan kuat tekan beton alir yang maksimum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 

12.5% abu sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap 

nilai slump pada campuran beton alir  
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2. Untuk mengetahui pengaruh abu sekam padi variasi komposisi 0%, 5%, 

7.5%, 10% dan 12.5% sebagai bahan pengganti sebagian semen terhadap 

berat isi beton alir. 

3. Untuk mengetahui pengaruh abu sekam padi sebagai bahan pengganti 

sebagian semen variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% terhadap 

resapan air beton. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi komposisi 0%, 5%, 7.5%, 

10% dan 12.5% abu sekam padi sebagai bahan pengganti sebagian semen 

terhadap kuat tekan beton alir. 

5. Untuk mengetahui komposisi abu sekam padi yang maksimal sebagai bahan 

pengganti sebagian semen terhadap kuat tekan beton alir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi mahasiswa 

− Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian – penelitian dimasa mendatang. 

− Dapat membandingkan dan dapat menerapkan konsep teori dan praktek 

yang diperoleh masa perkuliahan. 

2. Manfaat bagi institusi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para akademisi bahwa abu sekam padi dapat digunakan 

pada pencampuran beton Alir. 

3. Manfaat bagi instansi/stakeholder 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan alternatif 

bagi para pelaksana konstruksi mengenai hal – hal material campuran beton. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Abu sekam padi yang digunakan adalah sekam padi yang telah di bakar dan 

disaring menggunakan saringan no. 100 

2. Abu sekam padi yang digunakan berasal dari Sulawesi Tengah. 

3. Rasio w/p adalah 0,45 

4. Presentase agregat halus yang digunakan adalah 52% dan presentase agregat 

kasar yang digunakan adalah 48%. 

5. Agregat halus (pasir) yang digunakan adalah pasir lumajang. 

6. Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan umur beton 7, 21, dan 28 hari 

7. Pengujian resapan air dilakukan dengan umur beton 28 hari. 
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8. Persentase abu sekam padi : 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% dari berat semen 

yang seharusnya digunakan. 

9. Tidak menganalisa reaksi kimia dalam campuran 

10. SP (Superplasticizer) yang digunakan menggunakan produk Sika 

(ViscoCrete – 3115N) dengan presentase 1,5%. 

11. Semen yang digunakan adalah semen PCC yaitu Semen Gresik 

12. Benda uji berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

13. Benda uji resapan air berupa silinder beton dengan ukuran diameter 10 cm 

dan tinggi 20 cm 

14. Lokasi penelitian di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas 17 Agustus 1945 - Surabaya. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 


