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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur senantiasa beIjalan seiring meningkatnya 

kebutuhan akan konstruksi, seperti jalan dan jembatan, perumahan atau gedung. 

Dalam bidang konstruksi, kebutuhan material adalah salah satu faktor penting 

yang hams dipenuhi. Hingga saat ini beton masih menjadi primadona material 

konstruksi (Susilorini dan Suwarno, 2009). 

Perkembangan teknologi beton dalam dekade terakhir membuktikan 

bahwa limbah memiliki potensi besar untuk dapat digunakan sebagai bahan 

penyusun beton. Sebagai negara yang mempunyai lahan pertanian dan perkebunan 

yang sangat luas ( Negara Agraris ), tentunya tidak asing lagi dengan limbah

limbah buangan dari pengolahan hasH-hasH alam itu. Limbah-limbah tersebut 

seperti ampas tebu, cangkang sawit, sabut kelapa pada umumnya tidak 

dimanfaatkan lagi. Sebagian besar limbah telah dioptimalkan untuk produksi 

material konstruksi, termasuk bahan penyusun beton. "Ampas tebu, yang 

merupakan ampas produksi gula, dapat digunakan sebagai bahan penyusun beton 

khususnya beton polimer alami. Penggunaan ampas tebu sebagai bahan penyusun 

beton telah dikembangkan di beberapa negara seperti Pakistan (Aroaj, et. aI, 

2011), India (Mehar, 2009), USA (Barbuta & HaIja, 2008). 

Mortar polimer alami dalam penelitian menggunakan bahan alami ampas 

tebu yang mengandung selulosa yang merupakan serat untuk memperkuat beton 

menahan gaya tarik serta mengandung lignin yang memberikan tambahan sifat 

lekatan (meningkatkan mekanisme lekatan) pada mortar. Mortar juga diberi bahan 

alami tepung beras karena tepung beras mengandung protein dan amylosa yang 

juga bersifat meningkatkan lekatan pada mortar. Sinergi antara ampas tebu dan 

tepung beras pada campuran mortar inilah yang diharapkan dapat meningkatkan 

kineIja mortar polimer alami. Menurut Laopaiboon (2010) dalam keadaan berat 

kering, ampas tebu merupakan produk sampingan dari industri gula, terdiri dari 

selulosa (43.6%), hemiselulosa (33.8%), lignin (I8.l %), abu (2.3%), dan wax 

(0.8%). Ampas tebu mengandung selulosa yang merupakan polimer karbon dari 
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glukosa. Kandungan karbon dalam ampas tebu adalah 90,22% (Daud, et.al, 2007). 

Sedangkan, tepung beras menurut Gujral dan Rossel (2004) mengandung moisture 

(12.8%), abu (0.57%), dan protein (8.83%), serta amylosa (21.9%). Polimer yang 

dikandung tepung beras merupakan polimer alami yang tersusun dari monomer 

monomer asam ammo. 

Untuk dapat melakukan inovasi beton dengan polimer alami, dilakukan 

penelitian awal mortar dengan polimer alami karena kinerja mortar akan 

menentukan kineIja beton secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, sebagai 

polimer alami adalah "bagasse" (ampas tebu) dengan tepung beras sebagai bahan 

pengikat (binder). 

Beragam jenis dan kegunaan bahan tambahan kimia yang telah banyak 

dipasarkan saat ini telah banyak membantu para ahli konstruksi dalam mengatasi 

masalah-masalah di lapangan, seperti pada tempat yang banyak mengandung air, 

dapat digunakan bahan tambahan yang mampu mengurangi pemakaian air dan 

semen, dan untuk jarak tempuh yang jauh dapat digunakan bahan tambahan yang 

mampu memperlambat waktu ikat semen, dan sebagainya. Dalam tugas akhir ini 

yang akan diteliti adalah pegaruh ampas tebu dan tepung beras terhadap campuran 

mortar ditinjau dari kuat tekan. Penelitian ini menggunakan ampas tebu dan 

tepung beras sebagai polimer alami dalam campuran mortar. Pada usulan 

penelitian ini, akan dilakukan inovasi jenis ketiga, PcC, dengan memanfaatkan 

material lokal ampas tebu (bagasse) dan tepung beras (rice flour) sebagai 

pengikat. Selanjutnya, dalam inovasi beton polimer dalam usulan penelitian ini 

akan disebut dengan beton polimer alami. 

Tugas Akhir ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Kompetensi 

Tahun ke-3, 2011, dengan judul "Pemanfaatan Material Lokal untuk Teknologi 

Beton Ramah Lingkungan ynag Berkelanjutan" (oleh Susilorini, Sambowo, dan 

Santosa, 2011) yang didanai oleh Dit. Litabmas (p2M), Ditjen Dikti, dengan surat 

kontrak no.388/SP2H1PLlDit.Litabmas/IV/2011. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kuat tekan mortar yang diberi polimer alami ampas tebu dan 

tepung bems? Bagaimana kuat tekannya bila dibanding mortar biasa? Bagaimana 

komposisi optimal ampas tebu dan tepung beras dalam mortar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kuat tekan mortar polimer alami ampas tebu dan tepung beras. 

2. Membandingkan kuat tekan mortar antara mortar polimer alami ampas 

tebu & tepung beras terhadap kontrol. 

3. Mengetahui komposisi optimal ampas tebu dan tepung beras sebagai 

bahan penyusun mortar polimer alami. 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Kuat tekan rencana mortar adalah f c rencana = 30 MPa. 

2. Poliner alami yang digunakan adalah ampas tebu dan tepung beras. 

3. Ampas tebu yang digunakan berasal dari limbah pabrik gula Gondhang 

Klaten. 

4. Benda uji mortar di uji kuat tekannya pada umur 28 hari. 
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