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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan dalam bidang konstruksi khususnya di Indonesia harus terus 

berkembang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan 

masyarakat. Namun dalam mengembangkan teknologi dalam bidang konstruksi 

juga harus memperhatikan aspek lingkungan dengan melakukan inovasi yang 

salah satunya dapat mengurangi limbah industri agar terbentuknya Indonesia 

yang lebih ramah lingkungan.  

Indonesia termasuk negara industri yang memproduksi berbagai macam 

kebutuhan masyarakat. Industri pengolahan pangan merupakan industri yang 

paling dibutuhkan karena menyangkut kebutuhan sehari-hari.  Salah satu 

industri yang berkaitan dengan pengolahan pangan adalah pabrik gula. Di 

Indonesia pabrik gula sudah banyak tersebar di setiap daerah, tentu saja dalam 

perindustrian menghasilkan limbah yang terdiri dari limbah padat, gas maupun 

cair. Salah satu limbah yang dihasilkan dari pabrik gula adalah ampas tebu yang 

sangat melimpah. Ampas tebu selama ini digunakan untuk pembakaran ketel 

uap pada pabrik gula itu sendiri yang menghasilkan abu ampas tebu.  

Mortar didefinisikan sebagai campuran material yang terdiri dari agregat 

halus (pasir), air suling dan semen portland dengan komposisi tertentu. Bahan 

pengikat antara semen dan air bereaksi secara kimia sehingga membuat suatu 

bahan yang padat dan tahan lama (SNI 03-6825-2002).  

Penelitian ini melakukan inovasi dengan mencampurkan campuran mortar 

dengan abu ampas tebu untuk mengurangi penggunaan semen. Persentase abu 

ampas tebu yang akan digunakan pada campuran mortar sebanyak 0 %, 25 %, 

50 %, 75 % dan 100 %.  Kemudian mortar akan di uji sifat fisik, mekanik dan 

kuat tekannya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Berapa komposisi atau persentase optimum abu ampas tebu pada mortar 

sebagai pengganti semen? 

2. Bagaimana pengaruh dari pengurangan semen yang digantikan dengan abu 

ampas tebu terhadap uji tekan dan sifat mekanik pada mortar? 

3. Berapa kuat tekan mortar yang dihasilkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut ini. 

1. Mengetahui perbandingan jumlah abu ampas tebu yang sesuai untuk 

membuat mortar untuk mengurangi pemakaian semen. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan abu ampas tebu terhadap kuat tekan 

mortar. 

3. Mengetahui nilai kuat tekan yang dihasilkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menghasilkan mortar dengan mutu yang baik dengan memanfaatkan abu 

ampas tebu.  

2. Jumlah semen yang digunakan diharapkan dapat diminimalisir dengan 

penggunaan abu ampas tebu sebagai bahan tambahan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penggunaan mortar 

dalam hal pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

E. Batasan Penelitian 

Batas masalah yang digunakan pada penelitian sebagai berikut ini. 

1. Benda uji berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm yang 

berjumlah sebanyak 50 buah benda uji dari 5 campuran disain dengan 

campuran 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, dan 100 %. 

2. Benda uji mortar akan diuji pada umur 28 hari dengan pengujian kuat tekan. 
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3. Agregat halus yang digunakan adalah pasir Merapi yang berasal dari 

Cangkringan Kabupaten Sleman dan menggunakan semen Gresik tipe 1 dan 

menggunakan bahan tambah pengganti semen yaitu abu ampas tebu yang 

berasal dari PT. Madukismo Yogyakarta. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai mortar sebagai berikut 

ini. 

1. Pengaruh persen massa hasil pembakaran serbuk kayu dan ampas tebu pada 

mortar terhadap sifat mekanik dan sifat fisisnya (Mulyati, Dahlan dan Adril, 

2012). 

2. Kajian eksperimental sifat karekteristik mortar yang menggunakan abu 

ampas tebus sebagai substitusi parsial semen (Pandaleke, 2014). 

3. Pengaruh penambahan abu terbang (fly ash) terhadap kuat tekan mortar 

semen tipe portland concrete cement (PCC) serta analisis air laut yang 

digunakan untuk perendaman (Yusuf, Zuki dan Refnita, 2013) 

4. Pemanfaatan abu ampas tebu pada pembuatan mortar (Sihotang, 2009) 

5. Pengaruh penggunaan high volume fly ash pada kuat tekan mortar (Maryoto, 

2009). 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan maka penelitian mengenai 

pengembangan analisis sifat fisik dan sifat mekanik dengan penambahan abu 

ampas tebu sebagai bahan pengganti semen dalam pembuatan mortar belum 

pernah dilakukan sehingga penelitian ini masih terjamin keasliannya. 

 

 

 

 

 


