PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI BETON GEOPOLIMER FLY ASH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Sains bidang Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

TETTI IRAWATI
040801019

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI BETON
GEOPOLIMER FLY ASH

Disusun Oleh:
Nama

: Tetti Irawati

Nim

: 040801019

Departemen : FISIKA

Disetujui Oleh:
Pembimbing II

Drs. Ferdinand Sinuhaji, MS
NIP. 131 695 908

Disahkan Oleh:
Ketua Departemen Fisika
FMIPA USU

Drs. Marhaposan Situmorang
NIP. 130 810 771

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI BETON
GEOPOLIMER FLY ASH

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Ir. Muljadi, M.Si
NIP. 320 004 614

Diketahui Oleh:
Kepala Pusat Penelitian Fisika
PPF - LIPI

Dr. Ing. Priyo Sardjono
NIP. 320 002 584

KATA PENGANTAR
Puji syukur bagi Allah Yang Maha Baik, karena hanya atas berkat dan kasihNya
lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana sains bidang Fisika FMIPA USU. Dalam penulisan skripsi ini,
penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran-saran dari
berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada kesempatan
ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada
Drs.Ferdinand Sinuhaji, MS, dan Ir. Muljadi, Msi, Drs. Pardamean , Msi, APU,
Deni Sidhiq, SSi, selaku pembimbing pada penyelesaian skripsi ini yang telah
memberikan panduan dan kepercayaan kepada saya untuk menyempurnakan
kajian ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kepala Laboratorium
Keramik dan Gelas LIPI Serpong Dr. Ing. Priyo Sardjono, ucapan terima kasih
juga diajukan kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Fisika FMIPA USU Dr.
Marhaposan Situmorang dan Dra. Yustinon, MS, Dekan FMIPA USU Dr. Eddy
Marlianto MSc dan pembantu dekan FMIPA USU. Ucapan terima kasih juga saya
sampaikan kepada Drs. Kurnia Brahmana selaku dosen wali yang telah banyak
membimbing penulis selama perkuliahan.
Tidak lupa juga rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga
kupersembahkan kepada kedua orangtuaku R. Lumbantoruan dan mama tersayang
T. Br Aritonang yang selalu memberi kasih sayang dan doa yang tulus kepada
penulis. Buat kakakku Dewi dan adik-adikku Prancis, Sri dan Hans yang selalu
membantu dan berdoa bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada semua teman-teman saya khususnya staPEXN¶<DQD<XVQL+HQLGDQ
Hotminarni) yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa bagi penulis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................

iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................

vi

INTISARI .................................................................................................

vii

ABSTRACT ..............................................................................................

viii

1

PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1
1.3
1.4
1.6

2

Latar Belakang Batasan Masalah .................................................
Tujuan Penelitian .........................................................................
Manfaat Penelitian Lokasi Penelitian ...........................................
Sistematika Penulisan ...................................................................

TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................
2.1 Beton ............................................................................................
2.1.1 Beton Secara Umum ..........................................................
2.1.2 Semen ................................................................................
2.1.3 Teknologi Beton ................................................................
2.1.4 Definisi Beton Geopolimer ................................................
2.1.5 Sifat-Sifat Beton Geopolimer ............................................
2.2 Material-Material Pembentuk Beton Geopolimer .......................
2.2.1 Binder ................................................................................
2.2.2 Agregat Halus ....................................................................
2.2.3 Agregat Kasar ....................................................................
2.2.4 Larutan Alkali ....................................................................
2.2.5 Air ......................................................................................
2.2.6 Superplasticizer ..................................................................
2.3 Parameter Yang Diuji ..................................................................
2.3.1 Pengukuran Kuat Patah ......................................................
2.3.2 Pengukuran Kuat Tekan .....................................................
2.3.3 Densitas ..............................................................................
2.3.4 Water Absorpsi ...................................................................

2
3
3
4

5
5
5
7
8
9
14
17
17
20
21
22
22
23
24
24
25
26
27

3

METODOLOGI PENELITIAN ...............................................................
3.1 Variabel .............................................................................................
3.2 Parameter ...........................................................................................
3.3 Alat – $ODW««««««««««««««««««««««
3.4 Material – 0DWHULDO««««««««««««««««««
3.4.1 )O\$VK«««««««««««««««««««««
3.4.2 Agregat Halus ««««««««««««««««««
3.4.3 $JUHJDW.DVDU««««««««««««««««««
3.4.4 Kapur (CaCO3) ««««««««««««««««««
3.4.5 Larutan Alkali ««««««««««««««««««
3.4.6 Air «««««««««««««««««««««««
3.4.7 Superplasticizer «««««««««««««««««
3.5 0L[’HVLJQ%HWRQ««««««««««««««««««
....
3.5.1 Variasi Komposisi Mix Design Beton Geopolimer .................
3.5.2 Variasi Komposisi Mix Design Beton Konvensional ..............
3.5.3 Jumlah Sampel Beton Geopolimer ...........................................
3.6 Diagram Alir Penelitian ......................................................................
3.7 Proses Pembuatan Beton Geopolimer .................................................
3.7.1 Persiapan Larutan ......................................................................
3.7.2 Langkah-Langkah Pembuatan Fresh Concrete (Beton Segar)
45
3.7.3 Curing Pada Bahan Percobaan ..................................................
3.7.4 Uji Kuat Patah (Bending Strength) ...........................................
3.7.5 Uji Kuat Tekan (Compressive Strength) ...................................
3.7.6 Uji Kerapatan (Densitas) ...........................................................
3.7.7 Uji Penyerapan Air (Water AbsRUSVL«««««««««

4

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS «««««««««««««
4.1 Hasil Uji Kuat Patah (Bending Strength) ««« ««««««««
4.2 Hasil Uji Kuat Tekan (Compressive Strength) «««««««««
4.3 Hasil Uji Kerapatan (Densitas) «««««««««««««««
4.4 Hasil Uji Daya Serap Air (Water Absorpsi) ««««««««««

5

KESIMPULAN DAN SARAN «««««««««««««««««
5.1 Kesimpulan «««««««««««««««««««««
5.2 Saran «««««««««««««««««««««««««

DAFTAR PUSTAKA ««««««««««««««««««««««
/$03,5$1««««««««««««««««««««««««««

29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
38
39
42
45
45
..
46
46
47
48
49
50
50
56
62
64

«

67
67
68
69
71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.

Struktur Polysialate ..............................................................

10

Gambar 2.2.

Ikatan Polimerisasi SiO4 dan AlO4 .......................................

12

Gambar 2.3.

(a) ikatan yang terjadi pada beton konvensional, (b) ikatan

yang terjadi pada Beton Geopolimer ............................................................

Gambar 2.4.

Scanning Electron Microscopy (SEM) dari fase awal

pembentukan Beton Geopolimer ..................................................................

Gambar 2.5.

14

Teknik pengujian kuat patah dengan menggunakan tiga titik

tumpu (three point bending) ««««««««««««««««««

Gambar 2.7.

13

Scanning Electron Microscopy (SEM) dari Beton

Geopolimer Umur 28 hari ............................................................................
Gambar 2.6.

13

25

Teknik pengujian kuat tekan dengan menggunakan

Universal Testing Machine «««««««««««««««««««

26

Gambar 3.1.

Fly Ash «««««««««««««««««««««

31

Gambar 3.2.

Agregat halus/pasir .................................................................

31

Gambar 3.3.

Agregat Kasar/Kerikil .............................................................

31

Gambar 3.4.

Kapur (CaCO3) .......................................................................

32

Gambar 3.5.

Larutan Alkali ..........................................................................

33

Gambar 3.6.

Superplasticizer ........................................................................

33

Gambar 3.7.

Proses Pencampuran Larutan Alkali ........................................

42

Gambar 3.8.

Proses Pembuatan Beton Geopolimer ................................... ...

43

Gambar 3.9.

Proses Pembuatan Beton Konvensional ....................................

44

Gambar 3.10. Ukuran sampel yang digunakan pada bahan ......................... ....

46

Gambar 3.11. Ukuran sampel yang dipotong dengan menggunakan gerinda
untuk uji kuat tekan ...................................................................................... ......
Gambar 4.1.

48

Grafik hubungan kuat patah dengan waktu curing pada suhu

UXDQJ««««««««««««««

««««««««««««

«««

52

Gambar 4.2. Grafik hubungan kuat patah dengan waktu curing pada
$XWRFORYH«««««««««««««««««««««««««««

54

Gambar 4.3. Grafik hubungan kuat tekan dengan waktu curing pada suhu
ruang ....................................................................................................................
Gambar 4.4.

Grafik hubungan kuat tekan dengan waktu curing pada

autoclave .............................................................................................................
Gambar 4.7.
««

58

60

Grafik perbandingan nilai rata-rata densitas masing-masing beton

«««««««««««««««««««««««««««««

63

Gambar 4.7. Grafik perbandingan rata-rata penyerapan air masing-masing beton
untuk curing pada suhu uang ................................................................................

66

Gambar 4.7. Grafik perbandingan rata-rata penyerapan air masing-masing beton
untuk curing pada autoclave ................................................................................

66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Perbandingan komposisi fly ash terhadap semen ...............................18
Tabel 3.2. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 1..........34
Tabel 3.3. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 2 .........35
Tabel 3.4. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 3 .........36
Tabel 3.5. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 4 .........36
Tabel 3.6. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 5 .........37
Tabel 3.7. Berat masing – masing material dari perhitungan mix design 6 .........38
Tabel 3.8. Berat masing-masing dari perhitungan mix design 7 ««««««
Tabel 3.9. Berat masing-masing dari perhitungan mix design 8 ««««««

9

Tabel 3.10. Jumlah sampel beton geopolimer untuk curing pada suhu ruang .....40
7DEHO-XPODKVDPSHOEHWRQXQWXNFXULQJGHQJDQDXWRFODYH«««««
Tabel 4.1. Hasil pengujian Kuat patah dalam satuan MPa .................................51
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan dalam satuan MPa «««««««
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Kepadatan dalam satuan kg/m3 ««««««««

63

7DEHO+DVLO3HQJXMLDQ.HPDPSXDQ0HQ\HUDS$LUGDODPVDWXDQ««
65

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Beton adalah materi bangunan yang paling banyak digunakan di bumi; pada
umumnya dicampur dengan semen Portland sebagai bahan utama untuk membuat
beton. Permintaan akan beton sebagai bahan kontruksi selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Diperkirakan produksi semen akan mengalami
peningkatan dari 1,5 juta ton pada tahun 1995 menjadi 2,2 juta ton pada tahun
2010. Seperti kita ketahui bahwa produksi semen Portland sedang disorot karena
emisi karbon dioksida yang tinggi. Semen Portland konvensional diproduksi
dengan menghaluskan kalsium silika yang bersifat hidrolisis dan dicampur dengan
bahan gipsum. Proses pembakaran (kalsinasi) pada tungku (kiln) dapat mencapai
lebih dari 1250 0C dan menghasilkan karbon dioksida (CO2) sebagai hasil
sampingan pembakaran. Satu ton semen yang diproduksi akan melepaskan satu ton
CO2 ke udara yang dapat menimbulkan green house effect (efek rumah kaca) dan
peningkatan suhu bumi. Oleh karena itu, diupayakan mencari material pengikat
yang mampu mereduksi CO2 atau bahan berbahaya lainnya. Bahan lain yang lebih
ramah lingkungan menjadi pilihan yang lebih menjanjikan.
Bahan lain yang berfungsi sebagai pengikat untuk pengganti semen adalah
fly ash (abu terbang). Fly ash (abu terbang) adalah abu sisa pembakaran batu bara
yang dipakai dalam banyak industri. Selama ini fly ash tidak dimanfaatkan dan
dibuang begitu saja, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Namun
penggunaan fly ash sebagai material pengganti semen memerlukan proses yang

agak rumit karena fly ash harus diaktifkan terlebih dahulu dengan alkaline
activator (sodium silika dan sodium hidroksida). Penggunaan fly ash sepenuhnya
sebagai pengganti semen lewat proses yang disebut polimerisasi anorganik,
biasanya disebut geopolimer. Karena itu beton geopolimer adalah beton yang
menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti semen.
Di Indonesia, fly ash ini dapat dengan mudah ditemukan dan justru
menjadi limbah buangan yang sudah tidak digunakan lagi. Karena itu
menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti semen mendapat keuntungan
sekaligus yaitu mengurangi polusi akibat industri semen dan memanfaatkan
limbah buangan berupa fly ash yang sudah tidak digunakan lagi. Diharapkan
dengan adanya beton geopolimer ini dapat dibuat beton mutu tinggi yang lebih
ramah terhadap lingkungan.

1.2. Batasan Masalah
Pembuatan beton geopolimer yang menggunakan fly ash (abu terbang)
berasal dari sisa pembakaran batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Suralaya. Penelitian dilakukan dengan membuat enam komposisi beton
geopolimer dan dua komposisi beton konvensional (sebagai pembanding) yang
diberi kode sampel A1a, A1b, A2a, A2b, B1, B2, C1 dan C2. Semua sampel dicuring
secara konvensional (pada suhu ruangan) dan autoclave (pada tekanan 1,5 Bar).
Melakukan pengujian sampel yaitu kuat patah (bending strength), kuat tekan
(compressive strength), kepadatan (density), dan daya serap air (water absorpsi).

1.3. Tujuan Penelitian
1) Memperoleh komposisi campuran beton geopolimer yang baik,
sebagai pengganti beton konvensional.
2) Untuk mengetahui pengaruh proses curing (waktu dan suhu) dengan
menggunakan autoclave terhadap karakteristik beton geopolimer

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan sebagai bahan masukan bagaimana
cara dan pemanfaatan limbah buangan pabrik berupa fly ash yang sudah tidak
dapat terpakai untuk dapat menghasilkan beton geopolimer sebagai pengganti
beton konvensional yang ramah lingkungan. Diharapkan dengan tercapainya
material beton geopolimer maka akan mampu mengurangi pemakaian dan
produksi semen, dan hal ini dalam jangka panjang mampu mengurangi emisi gas
buang karbondioksida (CO2) yang dihasilkan dari industri semen.

1.5. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di laboratorium keramik dan gelas di P2F (Pusat
Penelitian Fisika) LIPI Serpong komplek Puspiptek Desa Setu, Kecamatan
Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

1.6. Sistematika Penulisan
Urutan penulisan dalam skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
Bab ini mencakup latar belakang penelitian, batasan masalah yang
akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka
Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan
untuk proses pengambilan data, analisa data serta pembahasan.

Bab III

Metodologi Penelitian
Bab ini membahas tentang peralatan dan bahan penelitian,
diagram alir penelitian, prosedur penelitian, pengujian sampel.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan
Bab ini membahas tentang data hasil penelitian dan analisa data
yang diperoleh dari penelitian.

Bab V

Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari
penelitian dan memberikan saran untuk penelitian yang lebih
lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beton
2.1.1

Beton Secara Umum
Beton adalah materi bangunan yang paling banyak digunakan di bumi ini.

Dengan beton dibangun bendungan, pipa saluran, pondasi dan basement,
bangunan pencakar langit maupun jalan raya.
Beton dapat dibuat dengan mudah bahkan oleh mereka yang tidak punya
pengertian sama sekali tentang teknologi beton, tetapi pengertian yang salah dari
kesederhanaan ini sering menghasilkan persoalan pada produk, antara lain
reputasi yang kurang bermutu dari beton sebagai materi bangunan. Sebagai
material komposit, sifat beton sangat tergantung pada sifat unsur masing-masing
serta interaksi mereka. Kadang kala beton masih ditambah lagi dengan bahan
kimia pembantu (admixture) untuk mengubah sifat-sifatnya ketika masih berupa
beton segar (fresh concrete) atau beton keras (hard concrete). Pada beton yang
baik, setiap butir agregat seluruhnya terbungkus dengan mortar. Demikian pula
halnya dengan ruang antar agregat, harus terisi oleh mortar. Jadi kualitas pasta
atau mortar menentukan kualitas beton. Beton adalah benda yang heterogen, maka
kekuatan beton tergantung pada:
Kekuatan agregat,
Kekuatan semen,
Kekuatan lekatan antara semen dengan agregat.

Struktur beton memiliki banyak keunggulan dibanding materi struktur yang lain,
antara lain:
Ketersediaan (availability) material dasar.
Kemudahan untuk digunakan (versatility); masing-masing bahan dapat
diangkut secara terpisah dan bisa dipakai untuk berbagai struktur
tergantung kepada kebutuhan penggunaannya.
Kemampuan beradaptasi (adaptability); beton bersifat monolit sehingga
tidak memerlukan sambungan seperti baja, dapat dicetak dengan bentuk
dan ukuran berapapun serta dapat diproduksi dengan berbagai cara yang
disesuaikan dengan situasi sekitar.
Kebutuhan pemeliharaan yang minimal; ketahanan (durability) beton
cukup tinggi, lebih tahan karat, dan lebih tahan terhadap bahaya
kebakaran.

Disamping segala keunggulan diatas, beton sebagai struktur juga mempunyai
beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan:
Berat sendiri beton yang besar, sekitar 2400 kg/m3.
Kekuatan tariknya rendah, meskipun kekuatan tekannya besar.
Beton cenderung untuk retak, karena semennya hidraulis.
Kualitasnya sangat tergantung pada cara pelaksanaan di lapangan. Beton
yang baik maupun yang buruk dapat terbentuk dari rumus dan campuran
yang sama.

Meskipun demikian beberapa kelemahan beton tersebut diatas dapat
diatasi dengan berbagai cara, antara lain:
Untuk elemen struktural; membuat beton mutu tinggi, beton pratekan, atau
keduanya, sedangkan untuk elemen non-struktural dapat memakai beton
ringan.
Melakukan perawatan (curing) yang baik untuk mencegah terjadinya
retak, memakai beton pratekan atau memakai bahan tambahan yang
mengembang (expansive admixtures).
Mempelajari teknologi beton dan melakukan pengawasan dan kontrol
kualitas yang baik.

2.1.2

Semen
Semen adalah bahan yang mempunyai sifat pengikat. Semen merupakan

bahan hidraulis yang dapat bereaksi secara kimia dengan air, sehingga membentuk
material padat. Semen pozzolan adalah abu gunung berapi yang mengandung
silika dan alumina, yang berkombinasi secara kimiawi dengan kapur. Semen
Portland ditemukan pada tahun 1824 dimana Joseph Aspdin mengajukan hak
paten di Inggris untuk pembuatan semen artifisial yang pertama, dengan
membakar campuran kapur dan tanah liat kemudian digiling menjadi bubuk halus.
Kata Portland merupakan istilah generik yang dipakai karena warna yang kelabu
dan kekuatan yang dihasilkan menyerupai semen alami yang berasal dari Pulau
Portland di Inggris. Pada tahun 1848, J.D. White membangun pabrik semen
Portland pertama di Kent, Inggris. Menurut Standar Industri Indonesia, SII 00131981, semen Portland adalah semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara

menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silika-silika kalsium yang bersifat
hidraulis bersama bahan-bahan yang biasa digunakan, yaitu gipsum. Semen terdiri
dari dua macam, yaitu semen hidraulisis dan semen non-hidraulisis. Semen nonhidraulisis adalah semen (perekat) yang dapat mengeras tetapi tidak stabil dalam
air. Semen hidraulisis adalah semen yang akan mengeras bila bereaksi dengan air,
tahan terhadap air (water resistance) dan stabil dalam air bila mengeras.

2.1.3

Teknologi Beton
Dengan semakin banyaknya pemakaian beton di dalam industri konstruksi

maka semakin banyak pula usaha untuk membuatnya semakin canggih dan
semakin ekonomis. Dengan adanya industri, maka sisa limbah industri berusaha
untuk dimanfaatkan, daripada menjadi perusak lingkungan. Pengertian Beton
Kinerja Tinggi (High Performance Concrete) sering tercampur-adukkan dengan
Beton Mutu Tinggi (High Strength Concrete). Beton Mutu Tinggi adalah salah
satu dari jenis Beton Kinerja Tinggi. Definisi Yayasan Riset Teknik Sipil (CERF)

GDUL $PHULND GHPLNLDQ ‡%HWRQ .LQHUMD 7LQJJL DGDODK EHWRQ \DQJ PHPHQ
persyaratan khusus kinerja yang tidak selalu bisa dicapai secara rutin dengan
hanya menggunakan bahan konvensional dan praktik normal pencampuran,

peOHWDNDQGDQSHUDZDWDQ·$VSHNSDOLQJXPXPGDUL%HWRQ.LQHUMD7LQJJLD
Beton Mutu Tinggi. Meskipun tidak ada kesepakatan universal, umumnya
pengertian mutu tinggi adalah di atas 60 MPa. Tiga aspek yang mempengaruhi
kekuatan beton: pasta semen, agregat, dan lekatan semen-agregat perlu untuk
dioptimalisasikan.

2.1.4

Defenisi Beton Geopolimer
Istilah geopolimer pertamakali diperkenalkan oleh Davidovits tahun 1978

untuk menggambarkan kelompok mineral pengikat dengan komposisi kimia yang
mirip dengan zeolit, tapi dengan mikrostruktur yang tak berbentuk. Zeolit pada
dasarnya merupakan padatan alumina-silika yang memiliki struktur yang berpori.
Zeolit alam biasanya terbentuk dari batu dan abu gunung berapi yang beraksi
dengan logam alkali tanah pada air tanah. Zeolit murni hampir tidak dapat
ditemukan di alam. Biasanya terdapat pengotor seperti logam natrium dan
kalsium. Abu terbang batubara memiliki potensi dikonversi menjadi zeolit jika
memiliki kandungan alumina-silika yang cukup tinggi dan kandungan karbon
yang rendah.
Davidovits juga mengusulkan penggunaan istilah SRO\VLDODWH¶
untuk nama
unsur kimia geopolimer yang berasal dari silika-alumina. Poly(sialate) adalah
polimer berbentuk rantai dan cincin dengan unsur Si4+ dan Al4+ saling
berkoordinasi dengan oksigen dan jarak dari tak berbentuk menjadi semikristalin.
Davidovits juga membedakan 3 jenis polysialate yaitu:
Poly(sialate), (-Si-O-Al-O)
Poly(sialate-siloxo), (-Si-O-Al-O-Si-O)
Poly(sialate-disiloxo), (-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O)

Struktur dari polysialate ditunjukkan seperti gambar 2.1
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Si

Al
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Gambar 2.1. Struktur Polysialate

Geopolimer adalah sebuah senyawa silikat alumino anorganik, yang
disintesiskan dari bahan-bahan produk sampingan seperti abu terbang (fly ash),
abu kulit padi (rice husk ash) dan lain-lain, yang banyak mengandung silika dan
alumina. Tetapi unsur silika dan alumina yang tinggi banyak diperoleh dari pada
material buangan (limbah) hasil sampingan industri, seperti fly ash dari sisa
pembakaran batu bara. Selama ini, abu terbang disebut demikian karena kecilnya
ukuran partikel dan mudahnya beterbangan diudara. Sampai saat ini kurang
dimanfaatkan dengan optimal atau hanya digunakan sebagai bahan timbunan atau
bantalan aspal. Penimbunan yang tidak terkontrol berpotensi mengancam
kelestarian lingkungan, mudah beterbangan dan mengotori udara, logam berat
yang terkandung mudah larut dan mencemari air. Untuk mengubah sifatnya
menjadi semen, senyawa-senyawa tersebut perlu diaktivasi melalui reaksi oleh
alkali activator dan air. Terjadinya reaksi tersebut menyebabkan ikatan antar

senyawa (alumina silika) yang akan mengeras seiring dengan bertambahnya
waktu (aging time). Sodium Silikat (Na2SiO3) dan Sodium Hidroksida (NaOH)
dapat digunakan sebagai alkali activator.
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa sodium silikat sebagai
alkali activator dapat digunakan untuk bahan campuran dalam beton. Sodium
silikat (Na2SiO3) merupakan salah satu larutan alkali yang memainkan peranan
penting dan berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi. Sodium hidroksida
(NaOH) berfungsi untuk mereaksikan unsur Al dan Si yang terkandung dalam fly
ash sehingga dapat menghasilkan ikatan polimer yang kuat. Penambahan sodium
silikat dan sodium hidroksida ini dapat membuat beton bersifat basa.
Pembuatan semen geopolimer dapat mereduksi hingga 80 % CO2 yang
dihasilkan dari proses pembuatan semen konvensional (semen Portland). Proses
pembuatan semen konvensional setidaknya memerlukan suhu lebih dari 1250 0C,
sedangkan pada geopolimer dengan pemanasan lebih kurang 60 0C selama 12-24
jam sudah dapat dihasilkan beton yang berkekuatan tinggi. Menurut para peneliti
dari Universitas Melbourne, Australia, Dibawah pimpinan Prof. J. Van Deventer
mengemukakan bahwa beton geopolimer dapat dimanfaatkan untuk memasung
(immobillise) bahan berbahaya yang mengandung radioaktif maupun bahan
beracun lain, seperti tailing (limbah sisa produksi emas). Laporan tersebut
menyebutkan bahwa hampir semua bahan buangan industri yang mengandung
unsur-unsur silika dan alumina bisa dibuat menjadi semen geopolimer.
Beton geopolimer dihasilkan dengan sepenuhnya mengganti semen
Portland biasa (OPC) menjadi semen dari fly ash (abu terbang). Dengan
memanfaatkan beton geopolimer maka secara tidak langsung kita juga akan

mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi, karena dapat mengurangi emisi
gas CO2 yang dihasilkan oleh industri semen dan memanfaatkan limbah pabrik
yang berupa abu terbang. Seperti kita ketahui bersama bahwa abu terbang yang
dipakai dalam penelitian ini merupakan salah satu limbah B3 (Bahan Beracun
Berbahaya). Tentunya penggunaan abu terbang ini suatu hal yang berdampak
positif sekali yang menguntungkan kita bersama.
Geopolimer

merupakan

produk

beton

geosintetik

dimana

reaksi

pengikatan yang terjadi adalah reaksi polimerisasi. Dalam reaksi polimerisasi ini
Aluminium (Al) dan silika (Si) mempunyai peranan penting dalam ikatan
polimerisasi. Reaksi Al dan Si dengan alkali akan menghasilkan AlO4 dan SiO4.
Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dimana ikatan yang dihasilkan berbentuk
ikatan Kristal Oktahedron. Perbandingan ikatan kimia yang terjadi antara beton
geopolimer dan beton konvensional diperlihatkan pada gambar 2.3. Gambar
pembentukan beton geopolimer dapat dilihat pada gambar 2.4 dan gambar 2.5.

Si

Al

Gambar 2.2. Ikatan Polimerisasi SiO4 dan AlO4

(a)

(b)

Gambar 2.3. (a) ikatan yang terjadi pada beton konvensional, (b) ikatan yang
terjadi pada beton geopolimer

Gambar 2.4. Scanning Electron Microscopy (SEM) dari fase awal pembentukan
beton geopolimer.
Sumber : Frantisek Skvara, dkk. Concrete based on fly ash geopolymer, 2006.

Gambar 2.5. Scanning Electron Microscopy (SEM) dari Beton Geopolimer
Umur 28 hari
Sumber : Frantisek Skvara, dkk. Concrete based on fly ash geopolymer, 2006.

2.1.5

Sifat-Sifat Beton Geopolimer
Suatu campuran beton dikatakan sebagai beton geopolimer jika memiliki
sifat-sifat sebagai berikut ;
a)

Pada beton segar (fresh concrete)
Beton geopolimer dalam keadaan segar memiliki sifat sebagai
berikut :
-

Memiliki waktu setting (waktu yang dibutuhkan oleh geopolimer
sampai keadaan mulai mengeras) 10 jam pada suhu -200C dan
hanya 7-60 menit pada suhu 200C.

-

Penyusutan volume selama waktu setting kurang dari 0,05%.

-

Kehilangan massa dari beton basah menjadi beton kering kurang
dari 0,1%.

b)

Pada beton keras (hardened concrete)
Beton geopolimer dalam keadaan keras memiliki sifat sebagai

berikut :
-

Memiliki kuat tekan lebih besar dari 90 MPa pada umur 28 hari

-

Memiliki kuat tarik sebesar 10 - 15 MPa pada umur 28 hari.

-

Memiliki water absorption kurang dari 3%

Kelebihan dan Kekurangan Beton Geopolimer
a) Kelebihan – kelebihan beton geopolimer (Skvara, dkk)
ξ

Tahan terhadap serangan sulfat.

ξ

Mempunyai rangkak (mengembang) dan susut yang kecil.

ξ

Tahan reaksi alkali – silika.

ξ

Dapat mengurangi polusi udara.

ξ

Pada kondisi tertentu beton geopolimer lebih unggul dibandingkan
beton Portland konvensional.

b) Kekurangan – kekurangan beton geopolimer
ξ

Pembuatannya lebih rumit dari pada beton konvensional (karena
membutuhkan alkali activator)

ξ

Belum ada mix design yang pasti

Hampir semua sulfat merusak pasta semen. Sulfat yang terkandung
dalam tanah alkali dan air bereaksi dengan kapur yang sudah terhidrasi (kalsium
hidroksida) dan kalsium alumina hidrat di dalam pasta semen, menjadi kalsium

sulfat dan kalsium sulfoalumina yang mengembang. Hal ini menyebebkan
terjadinya muai dan retak.
Reaksi 1
Ca(OH)2 + Na2SO4 ˘

CaSO4 + 2 NaOH

Bersedimen sebagai CaSO4. 2H2O ˘ mengembang

Semua sulfat yang dapat larut bereaksi dengan trikalsium alumina yang
terhidrasi, yang hadir didalam semen portland yang sudah mengeras.
Pertumbuhannya menghasilkan mineral kristalin yang baru (ettringite) yang
menyebabkan pasta semen. Jika jumlahnya besar maka dapat terjadi penetrasi ke
dalam beton. Pengembangan dapat terjadi didalam tubuh beton dan mungkin akan
menghancurkannya.
Reaksi 2
3CaSO2 + 3CaO.Al2O3.nH2O ˘

3CaO.Al2O3.3CaSO4.nH2O (entringite) ˘

mengembang

Gipsum bereaksi dengen kalsium alumina hidrat dan menghasilkan ettringite
(kalsium sulfoaluminat). Alkali sulfat (Na2SO4 dan K2SO4) bereaksi dengan
kalsium hidroksida, membentuk gipsum. Kalsium Hidroksida menjadi gipsum
dengan menaikkan volume padatan menjadi 2,2 kali. Sulfat bereaksi dengan
3CaO.Al2O3 Oleh karena itu, cara mencegah serangan sulfat adalah dengan
memakai semen yang mengandung 3CaO.Al2O3 sedikit. Dan beton geopolimer

mengandung kapur yang lebih sedikit dibanding beton portland sehingga beton
geopolimer lebih tahan terhadap serangan sulfat.

2.2

Material-Material Pembentuk Beton Geopolimer

2.2.1

Binder
Binder adalah bahan pengikat dalam campuran beton yang terdiri dari

kapur dan fly ash. Ukuran dari fly ash sangat kecil (40 - 75µm), sehingga sangat
baik untuk mengisi rongga-rongga yang terdapat di dalam beton.
ξ

Kapur
Dalam penelitian beton geopolimer terhadap absorpsi, kuat patah dan kuat

tekan ini juga digunakan mineral admixture berupa kapur (CaCO3). Material
tambahan ini berfungsi sebagai binder. Dalam hal ini kapur ditambahkan dalam
campuran beton goepolimer dengan tujuan sebagai pengikat fly ash dan agregat
sehingga dapat menimbulkan reaksi pengikatan pada beton geopolimer. Kapur
yang digunakan pada penelitian ini tergolong pada jenis kapur padam yang
diperoleh dari toko bahan bangunan karena material ini mudah didapat dan
harganya yang murah.
ξ

Fly Ash
Fly ash adalah material yang berasal dari sisa pembakaran batu bara yang

tidak terpakai. Material ini tidak mempunyai kemampuan mengikat seperti semen
tetapi mempunyai sifat pozzolanik. Apabila fly ash diberi air, maka oksida silika
yang terkandung didalamnya akan bereaksi secara kimia dengan kalsium
hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen. Dengan demikian akan
menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat. Komposisi dari fly ash

sebagian besar terdiri dari Silikat dioksida (SiO2), Aluminium Oksida (Al2O3),
Besi oksida (Fe2O3), dan Kalsium Oksida (CaO) sedangkan

Magnesium,

Potasium, Sodium, Titanium, dan Sulfur juga ada tetapi dalam jumlah yang lebih
sedikit. Sebagian besar komposisi kimia dari fly ash ini tergantung dari tipe batu
bara.
Tabel 2.1. Perbandingan komposisi fly ash terhadap semen
Unsur
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O

Semen Portland
20
3,5
5
65
0,1
0,1
0,7

Fly ash
50
10,4
28
3
2
0,7
2,5

Sumber : 1XJUDKD 3DXO GDQ $QWRQL ‡7HNQRORJL %HWRQ ’DUL 0DWHULDO
3HPEXDWDQ NH %HWRQ .LQHUMD 7LQJJL· /330 8QLYHUVLWDV .ULVWHQ 3HW
Penerbit Andi, Surabaya, 2007.
ξ

Sifat Fisika Fly Ash
Fly ash memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan semen seperti

diperlihatkan pada tabel 3.1. Sifat fisika dari fly ash menurut ACI Manual of
Concrete Practice, 1993 yaitu : specific gravity 2,2 – 2,8 dan ukuran butir 1 µm –
1mm (lolos ayakan 200 mesh = 40 – 75 µm). Sedangkan unsur fly ash yang
berbeda terhadap semen adalah komposisi CaO. Pada semen konvensional kadar
CaO sekitar 50 % atau lebih, sedangkan pada fly ash hanya sekitar 1-2 %. Daya
rekat semen sangat dipengaruhi oleh kadar CaO, hal ini menyebabkan semen
dapat cepat mengeras jika dicampur air ( pengaruh angka hidrolitas). Oleh karena
itu, untuk merubah fly ash agar memiliki karakteristik mendekati seperti semen,
maka digunakan bahan tambahan berupa kapur (CaCO3).

ξ

Klasifikasi jenis fly ash (ASTM C 618)
a) Kelas C

Fly ash yang mengandung CaO diatas 10%, dan fly ash

yang dihasilkan dari pembakaran ligmit atau batu bara dengan kadar
karbon ± 60% atau sub bitumen
b) Kelas F
Fly ash yang mengandung CaO lebih kecil dari 10%, dan fly ash yang
dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis anthrchacite pada suhu
15600C. Fly ash ini mempunyai sifat pozolan.
c) Kelas N
Pozzolan alam dapat dihasilkan melalui proses pembakaran maupun
bukan dapat digolongkan, antara lain : tanah diatomic, opaline chertz,
shales, tuff, dan abu vulkanik. Selain itu, material yang dihasilkan dari
pembakaran yang memiliki sifat pozzolan baik.

Tahun 1989, total abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di seluruh
dunia mencapai 440 miliar ton. Sekitar 75 persen adalah abu terbang. Produsen
utama adalah negara-negara bekas Uni Soviet (99 miliar ton), diikuti Cina (55
miliar ton), Amerika Serikat (53 miliar ton) dan India (40 miliar ton). Produksi
abu ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Cina sendiri menghasilkan lebih dari
110 miliar ton abu di tahun 2000, dengan total produksi abu dunia tahun 2000
mencapai angka 661 miliar ton (Sinar harapan, 29 0ktober 2001).
Tingkat pemanfaatan abu terbang dalam produksi semen saat ini masih
tergolong amat rendah. Cina memanfaatkan sekitar 15 persen, India kurang dari
lima persen, untuk memanfaatkan abu terbang dalam pembuatan beton. Abu

terbang ini sendiri, kalau tidak dimanfaatkan juga bisa menjadi ancaman bagi
lingkungan. Karenanya dapat dikatakan, pemanfaatan abu terbang akan
mendatangkan efek ganda pada tindak penyelamatan lingkungan, yaitu
penggunaan abu terbang akan memangkas dampak negatif kalau bahan sisa ini
dibuang begitu saja dan sekaligus mengurangi penggunaan semen Portland dalam
pembuatan beton.
Penyumbang produksi abu terbang batubara terbesar adalah sektor
pembangkit listrik. Produksi abu terbang dari pembangkit listrik di Indonesia terus
meningkat, pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 1,66 milyar ton dan
diperkirakan mencapai 2 milyar ton pada tahun 2006 (Indonesia Power, PLTU
Suralaya, 2002). Salah satu produsen fly ash adalah PLTU Suralaya yang terletak
di Propinsi Banten. Untuk menghasilkan listrik sebesar 3400 MW PLTU Suralaya
membutuhkan 30.000 ton batubara perhari dan menghasilkan limbah padat fly ash
sebanyak 1.200 ton perhari dengan ukuran 200 mesh.
2.2.2

Agregat Halus
Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini adalah pasir Bangka

dengan ukuran partikel lolos ayakan 200 mesh dan massa jenis 1446 kg/m3.
Agregat halus memiliki kegunaan diantaranya:
a) Mengisi ruang antara butir agregat kasar.
b) Memberikan kelecakan (workability), berfungsi sebagai ball bearing.
Kelecakan dalam arti menambah mobilitas sehingga mengurangi friksi
antar butir agregat kasar.
Perlu berhati-hati dalam memilih persentase pasir terhadap total agregat.
Terlalu sedikit pasir dapat mengakibatkan beton yang segregasi atau keropos,

karena kelebihan agregat kasar. Terlalu banyak pasir yang dipakai juga akan dapat
menghasilkan beton dengan kepadatan rendah dan kebutuhan air yang tinggi.

2.2.3

Agregat Kasar
Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah atau kerikil dengan

ukuran lolos dari ayakan berukuran kurang dari 1 cm dengan massa jenis 1311
kg/m3. Agregat kasar yang dipilih memiliki kualitas yang baik, yaitu berbentuk
bulat, cukup keras serta tidak mudah retak dan pecah. Karena bentuk agregat
kasar juga dapat mempengaruhi kekuatan suatu beton. Secara umum yang terbaik
untuk kelecakan adalah yang berbentuk bulat, sedangkan untuk kekuatan yang
tinggi adalah yang angular, karena luas permukaannya yang lebih besar. Bentuk
yang pipih dan memanjang kurang baik karena sulit untuk dipadatkan.Butir pipih
mempunyai luas permukaan spesifik yang lebih besar dari pada butir bulat. Ini
akan menambah kebutuhan air untuk kelecakan tertentu. Mereka juga cenderung
berorientasi

posisi

horizontal,

selama

pemadatan

dengan

vibrator.

Ini

menyebabkan terjebaknya air dan buih udara di bawahnya, yang disebut water
gain. Hal ini mengurangi ketahanan karena merupakan kelemahan. Menurut SII,
agregat yang berbentuk pipih memanjang tidak boleh lebih dari 20% berat.

2.2.4

Larutan Alkali
Larutan Alkali yang digunakan adalah merupakan kombinasi pencampuran

antara Larutan Sodium Silikat (Na2SiO3) dan Larutan Sodium Hidroksida
(NaOH). Sodium Hidroksida digunakan sebagai Alkaline Aktivator. Sebagai
Alkaline Aktivator, Sodium Hidroksida berfungsi untuk mereaksikan unsur-unsur

Al dan Si yang terkandung dalam fly ash dan kapur sehingga dapat menghasilkan
ikatan polimer yang kuat. Selain itu Sodium Silikat mempunyai fungsi untuk
mempercepat reaksi polimerisasi. Penambahan Sodium Silikat dan Sodium
Hidroksida ini dapat membuat beton menjadi basa.

2.2.5

Air
Air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang berasal dari

PDAM di Laboratorium Rekayasa Keramik Pusat Penelitian Fisika LIPI Serpong
komplek Puspiptek Desa Setu, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang,
Propinsi Banten yang tidak mengandung zat-zat tertentu yang dapat
mempengaruhi kualitas beton. Semen tidak bisa menjadi pasta tanpa air. Air harus
selalu ada didalam beton cair, tidak saja untuk hidrasi semen, tetapi juga untuk
mengubahnya menjadi suatu pasta sehingga betonnya lecak/mudah dibentuk
(workable). Dihitung dari komposisi mineral semen, jumlah air yang diperlukan
untuk hidrasi secara teoritis adalah 35-37 % dari berat semen.
Air yang diperlukan dipengaruhi oleh faktor-faktor dibawah ini :
a) Ukuran agregat maksimum : diameter membesar

˘

kebutuhan air

menurun (begitu juga jumlah mortar yang dibutuhkan menjadi lebih
sedikit).
b) Bentuk butiran : bentuk bulat ˘ kebutuhan air menurun (batu pecah perlu
lebih banyak air).
c) Gradasi agregat : Gradasi baik ˘ kebutuhan air menurun untuk kelecakan
yang sama.

d) Kotoran dalam agregat : Makin banyak silt, tanah liat dan lumpur ˘
kebutuhan air meningkat
e) Jumlah agregat halus (dibandingkan dengan agregat kasar, atau h/k) :
agregat halus lebih sedikit ˘ kebutuhan air menurun.

2.2.6

Superplasticizer
Pada penelitian beton geopolimer terhadap absorpsi, kuat patah dan kuat

tekan ini digunakan superplasticizer (High Range Water Reducer Admixture).
Superplasticizer digunakan untuk menghasilkan beton yang mudah mengalir
dengan kegunaan dalam:
slub dan pondasi,
tembok, kolom dan plat,
komponen-komponen ramping dengan tulang rapat,
finishing permukaan bertekstur.
Superplasticizer juga dapat meningkatkan kekuatan awal beton dengan
kegunaan dalam:
elemen-elemen beton pracetak,
beton pre-stressed,
jembatan
area beton dimana formwork harus dipindahkan secara cepat atau pembebanan
awal diberikan. Pada prinsipnya mekanisme kerja dari setiap superplasticizer
sama, yaitu dengan menghasilkan gaya tolak-menolak (dispersi) yang cukup antar
partikel binder agar tidak terjadi penggumpalan partikel binder yang dapat
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6.2 anSr
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membuat
saran sebagai berikut :
1. pekerja pembuatfurniture yang memiliki umur kurang atau lebih dari 30 tahun
harus menggunakan masker dalam proses pembuatan
furniture agar
pekerja.
mengurangi masuknya debu ke dalam saluran pernafasan
2. pekerja pembuatfurniture sebaiknya tidak merokok karna kebiasaan merokok
dapat memperparah keluhan pernafasan pada pekerja yang terpapar oleh
debu.
3. pemilik usaha pembuatanfurniture sebaiknya menentukan lama kerja tidak
boleh bekerja lebih dari 8 jam/hari.
4. pekerja pembuatfurniture yang memiliki masa kerja baru ataupun sudah
bertahun-tahun bekerja harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker
agar terhindar dari resiko keluhan pernafasan atau gangguan pernafasan.
5. perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri seperti masker berhidung
bagi pekerja dan memberikan sanksi jika pekerja tidak memakai APD yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya menjaga
kesehatan pernafasan dari bahaya debu.
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tukang kaca
karyawan pabrik
expedisi
tukang kaca
resepsionis
furniture
pengrajin kayu
pengecetan
furniture
furniture
furniture
furniture
furniture
furniture

Riwayat Kerja
K at

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

Masa Kerja PenggunaanAPD
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Batuk
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2

Sesak Nafas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

HidungTersumbat Nyeri Teng
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

RiwayatKerja
Valid
quncreFy
Valid

ntercP

banuna
g n
a
c interg
sa
de nig
xedisp

Cumulative
ntercP

ntercP

1
1
1
1

3.3
3.3
3.3
3.3

3.3
3.3
3.3
3.3

3.3
6.7
10.0
13.3

kaa
ry wan pabrik
Kasir
a
motngpe n kauy
cta
ngep n
ngra
pe jin kauy
psioner
Supir
tukang
kaa
c

15
2
1
1
1
2
1
1
2

50.0
6.7
3.3
3.3
3.3
6.7
3.3
3.3
6.7

50.0
6.7
3.3
3.3
3.3
6.7
3.3
3.3
6.7

63.3
70.0
73.3
76.7
80.0
86.7
90.0
93.3
100.0

Total

30

100.0

100.0

eniturf

RiwayatkerjaKat
Valid
quncreFy
Valid

rna
pe h bekrja
e
mpa
dite t beb
rde u
tidak rna
pe h bekrja
e
mpa
dite t beb
rde u
Total

ntercP

Cumulative
ntercP

ntercP

19

63.3

63.3

63.3

11

36.7

36.7

100.0

30

100.0

100.0

KebiasaanMerokok
Valid
quncreFy
Valid

okmer
tidak okmer
Total

ntercP
19
11
30

Cumulative
ntercP

ntercP
63.3
36.7
100.0

63.3
36.7
100.0

63.3
100.0

