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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penggalian dan penambangan menyebabkan berkurangnya sumber daya 

alam bahan penyusun beton terutama bahan agregat halus dan agregat kasar. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu kiranya dicari sumber daya alam 

alternatif, salah satunya adalah pemanfaatan batu kapur kristalin. Batu kapur 

kristalin adalah batuan hasil sedimentasi akibat mengendapnya bahan - bahan 

yang terurai, sehingga membentuk suatu lapisan endapan bahan padat yang secara 

fisik diendapkan oleh angin, air, atau es yang komposisi utamanya ialah kalsium 

karbonat. Semakin keras dan padat jenis batu kapur kristalin terutama jenis 

ferokarbonat semakin cocok sekali untuk pembuatan beton (Subakti, 1995). Jenis 

batu kapur yang kurang padat lebih banyak digunakan untuk batuan cetak 

arsitektur. Jenis ini tidak cocok untuk agregat jalan raya karena disamping 

ketahanan terhadap pemakaian kurang, juga menyerap air sehingga hancur oleh 

pembekuan pada musim dingin. Batu kapur kristalin banyak terdapat di 

Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan yang pemanfaatanya 

belum maksimal. 

Menurut Subakti (1995), batu kapur kristalin dapat digunakan sebagai bahan 

campuran beton yang cukup baik, karena beton yang menggunakan bahan ini 

tahan terhadap api serta mempunyai koefisien ekspansi yang rendah terhadap 

panas. Penelitian tentang penggunaan batu kapur sebagai agregat kasar sudah 

pernah di teliti oleh Darmadi (1996), dengan menggunakan jenis batu kapur 

kristalin jimbaran, dan faktor air semen 0,6. Hasil dari penelitian ini yaitu : untuk 

campuran 1 semen : 1,5 agregat halus : 2,5 agregat kasar, digunakan batu kapur 

sebanyak 75 % dan 25 % batu pecah, menghasilkan slump 7 cm dan kuat tekan 

279,03 kg/cm2. Penelitian penggunaan batu kapur sebagai agregat kasar juga 

pernah di teliti oleh Andiana (2001), dengan menggunakan jenis batu kapur 

kristalin jimbaran dan campuran beton 1 semen : 1,5 agregat halus : 2,5 agregat 

kasar. Hasil penelitian ini yaitu didapatkan faktor air semen optimum 0,453 yang 
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menghasilkan slump 6,5 cm dan kuat tekan sebesar 428,98 kg/cm2. Penelitian 

Jufri (2007), yang menggunakan batu kapur kristalin berasal dari Desa Ungasan 

dengan menggunakan semen portland sebagai bahan pengikat dan faktor air 

semen yang digunakan 0,453. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

untuk komposisi perbandingan campuran berat yang digunakan 1 semen ; 1,4 

agregat halus : 2,4 agregat kasar batu pecah batu kapur kristalin, dan kuat tekan 

maksimum yang dicapai f c 31,787 Mpa pada umur 28 hari. Penelitian mengenai 

penambahan abu sekam dengan agregat halus batu kapur juga pernah diteliti oleh 

ngakan (2007) dengan campuran beton 1 semen : 1,5 agregat halus : 2,5 agregat 

kasar mendapatkan kuat tekan maksimum pada penambahan abu sekam 10,089 % 

di dapat kuat tekan 30,95 Mpa . Namun dalam penelitian tersebut tidak dipelajari 

bagaimana pengaruh penambahan abu sekam terhadap porositas beton tersebut. 

Abu sekam padi merupakan hasil pembakaran dari limbah padi. Abu sekam 

padi memiliki butiran yang cukup halus serta jumlah yang banyak namun dewasa 

ini pemanfaatannya belum maksimal. Pemilihan abu sekam padi sebagai bahan 

tambahan pada campuran beton karena bahan ini mengandung unsur silika (SiO2). 

Dengan mengatur sistem pembakaran atau dengan suhu tertentu akan diperoleh 

silika yang reaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai pozzolan buatan. 

Terbentuknya gel - gel yang baru tersebut akan dapat menambah daya lekat 

antara mortar dengan agregat kasar pada beton. Disamping itu kehalusan dari 

butiran dari bahan ini juga dapat mengisi celah - celah atau pori - pori yang tidak 

terisi oleh agregat halus sehingga dapat meningkatkan kekuatan beton. Adapun 

kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam abu sekam padi berdasarkan 

hasil pengujian Laboratorium Analitik Universitas Udayana yaitu : S : O; = 82 % , 

FeO3 = 0,10 % , A12O3 = 0,74 % (Suranata, 2006). Dilihat dari kzrdungan 

senyawa di atas, abu sekam padi dapat digunakan sebagai pozzolan karena 

mengandung SiC2 + FeOs + AIO3 lebih dari 70 % sesuai dengan mutu pozzolan 

yang diisyaratkan. Sehingga dalam bentuknya yang berupa serbuk halus axan 

mempunyai sifat pozzolan alami. Reaksinya dengan Ca (OH)2 akan membentuk 

senyawa kalsium hidrat yang bersifat sebagai bahan perekat sehingga dapat 

menambah kekuatan beton. Penelitian mengenai penambahan abu sekam dengan 
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agregat halus batu kapur juga pernah diteliti oleh ngakan (2007) dengan 

perbandingan berat beton 1 semen : 1,5 agregat halus : 2,5 agregat kasar kuat 

tekan maksimum pada penambahan abu sekam 10,089 % di dapat kuat tekan 

30,95 Mpa. 

Namun dalam penelitian tersebut tidak dipelajari bagaimana pengaruh 

penambahan abu sekam dengan mengurangi semen sesuai volume yang terganti, 

terhadap porositas beton dan kuat tekan beton. Maka dalam Tugas akhir ini di 

teliti selain kuat tekan juga porositas terhadap beton. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diteliti adalah: 

1. Berapa persentase penambahan abu sekam untuk mensubtitusi semen 

dalam campuran 

2. Bagaimana  perbandingan  kuat  tekan  beton,   antara  beton  yang 

menggunakan penambahan abu sekam padi dan pengurangan semen yang 

optimum dengan beton tanpa menggunakan abu sekam padi dengan 

menggunakan batu kapur kristalin sebagai agregat halus? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan abu sekam padi dan pengurangan 

semen terhadap porositas beton? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penambahan abu sekam 

padi dengan mengurangi semen yang optimum, porositas, dan perbandingan kuat 

tekan beton antara beton yang menggunakan abu sekam padi dengan tanpa abu 

sekam padi, dengan menggunakan batu kapur kristalin sebagai agregat halus, 

dengan air semen 0,5. 

Manfaat dari penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk 

menentukan proporsi campuran beton dan juga penambahan abu sekam padi 

terhadap kuat tekan dan porositas dengan agregat batu kapur kristalin. 
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1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian hanya menyangkut aspek fisis, aspek kimiawi batu kapur 

kristalin dengan bahan lainnya tidak diamati. 

2. Pada penelitian ini parameter yang dipakai untuk mengetahui pengaruh 

penambahan abu sekam padi kedalam campuran beton dibatasi pada 

kuat tekan, porositas dan diuji setelah beton berumur 28 hari. 


