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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Petrokimia Gresik (PKG) merupakan salah satu perusahaan BUMN di 

Indonesia yang bergerak di bidang industri pupuk. Proses produksi pupuk di PT 

Petrokimia Gresik (PKG) secara garis besar melalui beberapa proses diantaranya 

penyiapan bahan baku, proses granulasi atau pembutiran yang menggunakan 

bantuan steam atau slurry, pengeringan produk untuk mengurangi kadar air, 

pendinginan dan pelapisan produk, serta penyerapan gas (Dept. Produksi PKG, 

2015). Pada proses produksi pupuk di PKG, membutuhkan energi dalam jumlah 

yang besar terutama untuk pemenuhan pada pembangkit listrik dan operasional 

pembakaran. Pemenuhan kebutuhan energi untuk proses produksi dilakukan 

dengan menggunakan bahan bakar BBM, gas alam, dan batu bara. Pada tahun 

2015, jumlah kebutuhan energi PKG meliputi gas alam 11.835.583 MMBTU, 

listrik 67.722 MWh, solar 50 kL, batu bara  209.954 ton (PT Petrokimia Gresik, 

2013-2015). Pembakaran batu bara dalam jumlah besar menghasilkan pasokan 

energi yang mencukupi untuk berlangsungnya proses produksi, namun berdampak 

pada hasil samping yang diperoleh dari sisa pembakaran berupa limbah gas CO2, 

abu layang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). 

Abu layang (fly ash) adalah sisa pembakaran batu bara yang dialirkan 

melalui ketel berupa semburan asap yang keluar dari tungku pembakaran berupa 

partikel halus (Umboh, dkk., 2014). Abu dasar (bottom ash) merupakan hasil dari 

sisa pembakaran batu bara yang jatuh di dasar tungku pembakaran (Wikana dan 

Wantutrianus, 2014). Dalam setiap pembakaran batu bara akan menghasilkan abu 

layang dan abu dasar. Komposisi kimia abu layang PT Petrokimia Gresik adalah 

SiO2 (74,01%), Al2O3 (15,05%), Fe2O3 (5,83%), CaO (1,68%), MgO (1,93%) (PT 

Petrokimia Gresik, 2014). Limbah abu layang termasuk dalam kategori limbah B3 

karena mengandung nikel, vanadium, arsenic, beryllium, kadmium, barium, krom, 

tembaga, seng, timbal, selenium, dan radium yang dapat mengganggu kualitas air 

tanah dan kesehatan manusia sehingga harus dapat ditangani dengan tepat. 

(Gunawan dan Fransisko, 2011). Kandungan silika (SiO2) yang besar pada abu 
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layang menjadikan material ini cocok untuk digunakan sebagai bahan campuran 

beton, paving, mortar, batako, keramik, bahan tambahan aspal, beton ringan, dan 

geopolimer. Penggunaan abu layang sebagai bahan tambah pada pembuatan beton 

dinilai dapat meningkatkan kualitas beton dalam hal kekuatan, kekedapan air, 

ketahanan terhadap sulfat dan kemudahan dalam pengerjaan (workability) beton. 

(Hadi, 2000).  

Perkembangan penelitian saat ini banyak terfokus untuk mengaplikasikan 

limbah abu layang menjadi beton sintetik geopolimer. Geopolimer merupakan 

bahan pengikat yang berasal dari bahan alami dan mengalami reaksi polimerisasi 

dalam proses pengerasannya. Material alami yang diutamakan sebagai pengganti 

semen ini adalah material yang memiliki kandungan oksida silika dan alumina 

tinggi (Davidovits, 2014). Unsur ini banyak didapati dari hasil sampingan 

industri, seperti sisa pembakaran batu bara, pembakaran sekam padi, dan lain-lain. 

Proses pembuatan geopolimer secara umum diawali dengan pembuatan aktivator 

NaOH, setelah itu pelarutan dengan larutan aktivator tersebut dan penambahan 

agregat yang dibutuhkan. Geopolimer termasuk material yang ramah lingkungan 

karena pada proses pembuatannya tidak membutuhkan pembakaran suhu tinggi,  

sehingga dapat menghemat energi dan mengurangi emisi gas CO2 yang 

dihasilkan. Beton geopolimer memiliki kekuatan tekan yang lebih baik 

dibandingkan beton konvensional, yaitu mencapai 20 MPa beberapa jam setelah 

polimerisasi hingga 70-100 MPa dalam waktu kurang dari satu bulan (Susanti, 

dkk., 2015).  

Dari hasil studi literatur beberapa penelitian di atas, maka dapat diambil 

beberapa faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio SiO2/Al2O3, 

rasio solid/liquid, kadar aktivator NaOH, jenis agregat. Dalam penelitian yang 

akan dilakukan, peneliti akan membuat geopolimer yang berdensitas tinggi 

dengan tujuan agar beton geopolimer memiliki ketahanan yang kuat sehingga 

tidak hanyut terbawa oleh gelombang laut jika diaplikasikan sebagai pemecah 

gelombang. Bahan baku yang digunakan diantaranya abu layang (fly ash) yang 

berasal dari limbah pabrik PT Petrokimia Gresik, aktivator NaOH dan Natrium 

Silikat (NaSiO3) serta agregat yang akan digunakan yaitu pasir dan batu granit. 
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Geopolimer yang memiliki densitas tinggi diharapkan dapat diaplikasikan sebagai 

beton pemecah gelombang laut sehingga harus menghasilkan geopolimer dengan 

densitas yang besar agar memiliki ketahanan dan kekuatan yang kuat. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Chindaprasirt, dkk., (2008) menunjukkan 

bahwa kuat tekan geopolimer dapat dipengaruhi oleh molaritas aktivator, semakin 

tinggi molaritas aktivator yang digunakan semakin besar kuat tekan yang 

dihasilkan. Setiadji (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh 

perbandingan aktivator : abu layang diperoleh nilai optimum 0,4 untuk 

menghasilkan kuat tekan maksimum, semakin ditambah perbandingan aktivator : 

abu layang akan semakin menurunkan kuat tekan. Selain itu, diperoleh juga 

campuran optimum dengan komposisi abu layang : agregat sebesar 1 : 3, NaOH 

sebesar 10 M, dan  pengaruh curing pada suhu ruang terhadap kuat tekan 

diperoleh waktu selama 60 hari menghasilkan kuat tekan terbesar. Sesuai dalam 

penelitian Mishra, dkk., (2008) menyatakan bahwa semakin lama waktu curing 

maka kuat tekan semakin bertambah.  

Penentuan komposisi yang tepat akan menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini karena akan sulit untuk menentukan campuran bahan baku yang 

dapat menghasilkan geopolimer berdensitas tinggi yang maksimum. Karena 

dengan terus menambah agregat untuk meningkatkan densitas akan berdampak 

juga pada kuat tekan yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

menggunakan metode taguchi dalam melakukan eksperimen penelitian. Dengan 

metode ini dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi 

mutu beton geopolimer khususnya tingkat densitas yang diharapkan. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wahjudi dan Alimin (2000), menggunakan metode 

taguchi untuk merekayasa mutu besi beton karena Besi beton yang diproduksi 

termasuk dalam klasifikasi low carbon steel karena kadar karbonnya hanya 

sampai 0,3 %. Jika ada sedikit perubahan komposisi bahan akan berpengaruh pada 

mutu besi beton, sebagai contoh misalnya pada proses peleburan bila kadar 

karbon diperbanyak maka besi beton akan lebih getas, dan akan meningkatkan 

kekerasan tetapi keuletannya cenderung menurun. Sehingga sangat penting 

melakukan pengontrolan untuk menentukan komposisi bahan yang baik untuk 
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mengurangi variasi mutu besi beton yang dihasilkan sehingga menggunakan 

metode taguchi untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap mutu besi beton tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan beton geopolimer berdensitas 

tinggi dengan penambahan agregat pasir, maka permasalahan yang dihadapi 

dalam penelitian ini antara lain: 

a. Faktor yang ditentukan dalam pembuatan geopolimer diantaranya adalah 

rasio SiO2/Al2O3, rasio solid/liquid, konsentrasi aktivator NaOH, jenis 

agregat. Faktor yang berpengaruh signifikan dalam pembuatan geopolimer 

berdensitas tinggi belum diketahui.  

b. Densitas dan kuat tekan beton geopolimer perlu ditentukan dari komposisi 

optimum yang belum diketahui dalam pembuatan beton geopolimer 

berdensitas tinggi.  

 

1.3     Tujuan Penelitian  

Dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menghasilkan 

beton geopolimer berdensitas tinggi. 

b. Untuk mengetahui densitas optimum dan kuat tekan beton geopolimer 

berdensitas tinggi dari komposisi optimum yang telah ditentukan.  

 

1.4    Batasan Masalah  

Pada penelitian ini batasan yang diambil yaitu : 

1. Logam oksida yang ada di dalam abu layang (fly ash) PT Petrokimia 

Gresik pada pengambilan sampel dianggap sama. 

2. Pengujian dilakukan untuk mengukur densitas dan kuat tekan beton 

geopolimer berbasis abu layang (fly ash). 

3. Faktor yang diteliti yaitu rasio SiO2/Al2O3, rasio solid/liquid, kadar 

aktivator NaOH, jenis agregat.  

4. Curing time dilakukan pada suhu ruangan. 


