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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berbagai upaya penelitian telah dilakukan guna memperoleh kemajuan dalam 

teknologi campuran mortar semen yakni penambahan bahan admixture yang bertujuan 

mengurangi pemakaian semen agar lebih ekonomis. Maka perlu dicari material lainnya 

sebagai bahan tambah mineral untuk digunakan pada pembuatan mortar. Bahan tambah 

mineral dapat berupa material alam ataupun yang didapat dari sisa industri. Salah satu 

bahan tambah mineral yang didapat dari sisa industri adalah abu terbang (fly ash). 

Saat ini di Provinsi Maluku Utara tepatnya di Kota Tidore Kepuluan, abu terbang (fly 

ash) adalah produk sampingan dari industri Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) yang 

menggunakan batubara sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik. Abu terbang 

(fly ash) sebagai residu menjadi limbah yang kemudian mencemari lingkungan. Oleh karena 

itu, pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai campuran mortar merupakan salah satu 

bentuk upaya dalam mengurangi limbah hasil pembakaran batubara tersebut. Abu terbang 

(fly ash) merupakan material yang berupa butiran halus ringan, bundar, serta bersifat 

pozzolanik dapat digunakan sebagai mineral filler karena ukuran partikel yang sangat lembut 

sehingga dapat sebagai pengisi rongga dan sebagai material pengikat (cementitious). 

Selain itu, Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota kepulauan yang sebagian 

wilayahnya dikelilingi oleh lingkungan yang agresif, atau lingkungan dimana struktur beton 

berada pada lokasi-lokasi tertentu, misalnya di lingkungan yang berhubungan dengan bahan 

kimia, asam sulfat (H2SO4), klorida, garam atau struktur beton yang berada di daerah laut 



2 
 

 
 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada daya tahan jangka panjang dari beton tersebut. 

Pesatnya perkembangan dan keterbatasan lahan menuntut pembangunan harus dilakukan 

pada lingkungan asam. 

Daerah rawa adalah salah satu lingkungan asam yang menjadi perhatian khusus di 

dunia konstruksi beton. Air rawa memiliki intensitas warna cokelat kehitaman dengan 

kandungan asam yaitu asam sulfat (H2SO4), asam klorida (HCl), asam nitrat (HNO3) dan zat 

organik yang tinggi dengan derajat keasaman (pH) yang rendah. Derajat keasaman dari air 

rawa tersebut dapat menimbulkan masalah korosi pada bahan konstrusi seperti beton. 

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian untuk mengetahui perilaku komposisi   

campuran   yang menggunakan bahan tambah abu terbang (fly ash) agar diperoleh suatu 

informasi tentang kualitas campuran yang optimum dan dapat diketahui nilai kuat tekan 

beton bila menggunakan fly ash yang berasal dari PLTU tersebut, serta melihat seberapa 

besar pengaruh mutu beton dengan direndam di air asam dan dibandingkan dengan beton 

yang direndam di air normal. Dengan dasar inilah penulis ingin melakukan sebuah penelitian 

tentang:  “Ketahanan Mortar dengan Bahan Tambah Fly Ash pada Lingkungan Asam”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa persentase sifat karakteristik dan mekanis mortar dengan penambahan fly 

ash pada lingkungan asam? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan asam terhadap sifat karakteristik dan mekanis 

mortar dengan penambahan fly ash? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Variasi fly ash yang digunakan adalah 0% dan 20% terhadap berat semen; 
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2. Mortar yang direndam air asam adalah yang mempunyai sifat karakteristik dan 

mekanis dari variasi fly ash pada kadar optimum 20%; 

3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik 

Universitas Khairun Ternate. 

4. Abu terbang (fly ash) berasal dari PLTU Kota Tidore Kepulauan. 

5. Mortar direndam pada larutan asam sulfat (H2SO4) dengan konsentrasi 2%. 

6. Lama perendaman 30, 60, dan 90 hari. 

7. Semen yang digunakan adalah semen Portland tipe 1. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ketahahan mortar dengan bahan tambah fly ash pada 

lingkungan asam sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui besarnya persentase dari sifat karakteristik dan mekanis mortar 

dengan penambahan fly ash setelah mengalami perlakuan rendaman asam. 

2) Untuk menganalisa pengaruh lingkungan asam terhadap sifat karakteristik dan 

mekanis mortar dengan penambahan fly ash. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini diharapkan menghasilkan pengetahuan sebagai berikut: 

1. Mendapatkan persentase untuk sifat karakteristik dan mekanis terbaik pada mortar 

dengan tambahan fly ash akibat perendaman pada kondisi asam, 

2. Mengetahui kekuatan, penyerapan, dan porositas mortar yang mengandung abu 

terbang (fly ash) akibat perlakuan perendaman pada kondisi asam. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam BAB ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam BAB ini menjelaskan tentang acuan atau landasan teori yang menjadi 

dasar analisa dan evaluasi dalam penelitian. 

BAB III Metodologi 

Dalam BAB ini menjelaskan tentang Metodologi atau mengumpulkan data-data 

yang digunakan untuk analisa dan evaluasi dalam penelitian ini.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam BAB ini berisi tentang hasil dari penelitian, pengolahan data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi tentang rangkuman serta saran daripada runtutan 

penelitian ini. 


