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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam produksi kelapa sawit menghasilkan 3 jenis limbah yaitu limbah cair, limbah 

padat, dan limbah gas. Menurut Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah II Sumatera pada tahun 2018, menemukan lebih 

dari 5.000 ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 tersebut menumpuk di 

salah satu lahan perusahaan di kawasan industri Dumai (lizar, 2020). Limbah padat yang 

dihasilkan berupa bottom ash atau abu boiler kelapa sawit, Bottom ash (BA) merupakan abu 

hasil pembakaran boiler yang tidak tertampung pada dust collector. Abu dasar tertinggal pada 

oven pembakar sebagai butiran abu padat atau leburan kerak yang memadat. 

Bottom ash dikenal sebagai salah satu alternatif filler yang digunakan dalam 

pembuatan aspal beton. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bottom ash memiliki 

kandungan silika dan kadar oksida yang merupakan mineral dasar yang digunakan dalam 

pembuatan campuran semen. Dari segi ekonomi, material ini dapat memperkecil biaya 

produksi karena harga material semen dapat ditekan dengan menggantikannya menggunakan 

material bottom ash. 

Bottom ash memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pengganti 

semen. Berdasarkan penelitian oleh (Rendra P. 2012) tentang kandungan senyawa yang 

terdapat pada bottom ash. Diketahui bahwa bottom ash memiliki kandungan silikat dengan 

presentase 29,42%. Hal ini berarti kandungan silikat pada bottom ash dapat menggantikan 

bahan baku pasir silika pada semen yang rata-rata mempunyai kandungan sebesar 17-25%. 

Selain itu ada pengaruh pemakaian bottom ash terhadap campuran beton antara lain adalah 

berkurangnya kekuatan beton, meningkatnya penyerapan air dan menurunnya densitas. Maka 

dari itu peneliti juga menggunakan bahan silica fume, Penggunaan silica fume dalam 

campuran beton dimaksudkan untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tekan yang tinggi. 

Beton dengan kekuatan tinggi digunakan untuk kolom struktur atau dinding geser. Silica 

fume merupakan bahan yang sebagaian besar amopfus, bahan yang sangat lembut, yang 

terdiri dari partikel kaca hasil dari pembekuan cepat SiO2, kandungan SiO2 yang tinggi 

dalam SF mencapai 85-98%. 
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Dalam rangka mengurangi jumlah limbah padat yang dihasilkan dalam produksi 

kelapa sawit, maka limbah tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan subtitusi material pasir 

pada pembuatan bata ringan CLC (cellular lightwight concrete). Mengingat keadaan tanah di 

kota Bengkalis yang dominan adalah tanah gabut. Maka pembuatan bata ringan ini dapat 

menjadi solusi dalam membuat bangunan lebih tahan lama karena bata ringan CLC ini tidak 

memberikan beban yang begitu berat terhadap pondasi. Bata ringan juga bisa menjadi solusi 

dalam upaya pengurangan pengunaan batu bata merah, yang dianggap bisa merusak 

lingkugan dan juga beban bata merah relatif lebih berat. 

Dari pemaparan tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang bata ringan jenis 

CLC yang menggunakan silica fume sebagai bahan penyusun tambahan dan limbah kelapa 

sawit sebagai bahan pengisi. Maka peneliti mengambil judul “Pemanfaatan bottom ash dan 

silica fume untuk pembuatan bata ringan CLC”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan Batasan masalah yang ada, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap perubahan 

berat volume bata ringan? 

2. Seberapa besar pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap perubahan 

kuat tekan bata ringan? 

3. Seberapa besar pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap perubahan 

daya serap air bata ringan? 

4. Seberapa besar pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap porositas bata 

ringan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash  terhadap perubahan 

berat volume bata ringan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap perubahan 

kuat tekan  bata ringan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap perubahan 

daya serap air bata ringan. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh penambahan silica fume dan bottom ash terhadap porositas 

bata ringan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penelitian dilakukan di laboratorium bahan jurusan Teknik sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

2. Pembuatan bata ringan dikerjakan secara manual. 

3. Pembuatan bata ringan menggunakan silica fume  

4. Semen yang digunakan dalam penelitian yaitu Portland composite cement 

(PCC) 

5. Air yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air dari laboratorium bahan jurusan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Pengujian yang dilakukan adalah berat volume, kuat tekan, daya serap air dan porositas. 

7. Sampel benda uji yang digunakan sebanyak 5 buah per variasi penambahan silica fume. 

8. Pengujian bata ringan dilakukan pada saat bata berumur 7, 14, 21 dan 28 hari. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun dari hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan konstribusi 

yang berarti, diantaranya yaitu: 

1. Bagi khalayak umum, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan 

bottom ash untuk pembuatan bata ringan. 

2. Bagi pihak produsen bata ringan, penelitian ini dapat dijadikan alternatif cara 

memanfaatkan bottom ash. 

3. Bagi para peneliti dan mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau 

informasi untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut lagi mengenai bata ringan. 

4. Bagi peserta didik, dibuat jobsheet dari hasil tugas akhir ini untuk memberi pengetahuan 

dan penjelasan mengenai proses pembuatan bata ringan CLC mulai dari pengenalan alat 

dan bahan sampai dengan pengujian yang dilakukan. 

   

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 



4 
 

1. Bagian awal dari laporan berisi tentang: Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan 

Orisinalitas, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar 

Simbol dan singkatan. 

2. Bagian isi laporan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka mengenai 

pengertian beton, dijelaskan bahan material penyusun bata, bahan pengganti sebagian 

pasir dengan bottom ash dan bahan tambah silica fume. 

 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, metode dan 

perancangan, diagram alir, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta proses 

analisa. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai pemeriksaan bahan penyusun bata yang meliputi : air, 

foam agent, silica fume, pasir, semen dan bottom ash. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

1. Bagian akhir laporan 

Bagian akhir laporan memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam 

penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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