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ABSTRAK

Akhir-akhir ini beton semakin sering mendapatkan kritik, karena emisi gas rumah kaca (karbon
dioksida) yang dihasilkan pada proses produksi semen. Dengan pertimbangan tersebut
dikembangkan bahan pengikat beton baru yang biasa disebut sebagai beton geopolimer. Bahan dasar
utama yang diperlukan untuk pembuatan beton geopolimer ini adalah bahan-bahan yang banyak
mengandung unsur-unsur silika, alumina dan kapur. Bahan tersebut tidak dapat mengikat jadi perlu
ditambah air dan bahan kimia lain yang dapat mengikat yaitu natrium hidroksida dan sodium silikat.
Oksida silika pada bahan tersebut akan bereaksi secara kimia dan menghasilkan ikatan polimer yang
kuat. Salah satu bahan yang banyak mengandung unsur silika dan alumina yaitu Bubuk Lumpur
Lapindo, sedangkan unsur kapur bisa ditambahkan dari kapur padam. Tujuan dari penelitian ini
yaitu menentukan proporsi optimum dari variasi perbandingan alkali aktifator, mengkaji pengaruh
penambahan variasi kapur padam terhadap kuat tekan beton, dan mengkaji pengaruh umur
pemanasan tehadap kuat tekan. Pembuatan beton geopolimer dengan menggunakan silinder
berdiameter 7,5 cm dan tinggi 15 cm. Metode perawatan beton geopolimer yang dipakai yaitu
dengan metode pemanasan menggunakan oven. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan
optimum sebesar 0,899 MPa dihasilkan pada perbandingan natrium hidroksida : natrium silikat
sebesar 30,7 : 69,3. Penambahan kapur menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan beton geopolimer normal. Semakin banyak kapur yang ditambahkan pada beton geopolimer
berbahan dasar lumpur lapindo semakin besar juga kuat tekan yang dihasilkan. Kuat tekan
maksimum sebesar 10,324 MPa didapat dengan penambahan kapur 30%. Jika lama pemanasan
ditambah, maka didapat kuat tekan optimum sebesar 24,93 MPa pada pemanasan selama 3 hari.

Kata kunci :alkali aktifator, bubuk lumpur lapindo, geopolimer, kapur padam, kuat tekan beton.

1. PENDAHULUAN

Konstruksi beton muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan banyak digunakan sebagai bahan konstruksi.
Beton yang dibutuhkan merupakan beton yang memiliki mutu yang tinggi. Beton yang digunakan pada proyek
konstruksi terdiri dari agregat kasar (batu pecah atau kerikil), agregat halus (pasir), air dan semen portland yang
dalam proses produksinya banyak menghasilkan gas CO2.

Berdasarkan data yang ada, semen portland menyumbang tujuh persen dari keseluruhan karbon dioksida yang
dihasilkan dari berbagai sumber. Dilihat dari data tersebut perlu segera dicarikan upaya untuk mengganti sebagian
atau seluruh komponen semen portland yang dapat digunakan untuk pembuatan beton yang ramah lingkungan.

Dalam perkembangannya, para pakar teknologi beton mulai melakukan riset pembuatan beton geopolimer.
Geopolimer dapat didefinisikan sebagai material yang dihasilkan dari geosintesis aluminosilikat polimerik dan
alkali-silikat yang menghasilkan kerangka polimer SiO4 dan AlO4 yang terikat secara tetrahedral (Davidovits dalam
Septia, 2011). Dalam pembuatan beton geopolimer dapat memanfaatkan material alami. Bahan tersebut tidak dapat
mengikat jadi perlu ditambah air dan bahan kimia lain yang dapat mengikat yaitu natrium
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hidroksida (NaOH) dan natrium silikat Na2SiO3. Oksida silika pada bahan tersebut akan bereaksi secara kimia dan
membentuk ikatan polimer.

Pada penelitian ini bubuk lumpur lapindo digunakan sebagai oksida silika yang diharapkan dapat membentuk
sebuah ikatan polimer dengan menambahkan bahan kimia natrium hidroksida dan sodium silikat. Dengan meninjau
kandungan kapur yang ada pada lumpur sedikit, maka diperlukan tambahan unsur kapur dari kapur padam.
Diharapkan hasil penelitian ini akan mendapatkan hasil yang baik dengan mutu beton yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan proporsi optimum dari variasi perbandingan alkali aktifator, mengkaji
pengaruh penambahan variasi kapur padam terhadap kuat tekan beton, dan mengkaji pengaruh umur pemanasan
tehadap kuat tekan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Beton Geopolimer

Geopolimer merupakan sintesis bahan-bahan produk sampingan seperti abu terbang (fly ash), abu kulit padi (rice
husk ash) dan lain-lain yang banyak mengandung silika dan alumina (prekursor) membentuk sebuah senyawa silikat
alumina anorganik (Lloyd dan Ranga, 2010). Beton geopolimer merupakan beton yang material utamanya
mengandung banyak silika dan alumina tinggi yang direaksikan dengan alkali aktifator. Proses pembentukan beton
geopolimer terbentuk melalui proses polimerisasi bahan yang mengandung silikat dan alumina tinggi yang
direaksikan dengan menggunakan alkali aktifator (polysilicate) menghasilkan ikatan polimer Si-O-Al. Dengan
ikatan polimer ini maka akan terbentuk padatan berupa amorf sampai semi kristal.

Material Penyusun Beton Geopolimer

• Agregat
Menurut Tjokrodimuljo (2007) Agregat yang dipakai dalam pembuatan beton harus bersih dari kotoran karena
berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Kandungan lumpur yang lebih dari 2,5% pada agregat halus maka harus
dicuci terlebih dahulu. Pada agregat kasar kandungan lumpurnya tidak boleh lebih dari 1%. Pemilihan agregat
yang digunakan dalam pencampuran beton dalam keadaan jenuh kering muka. Hal ini disebabkan karena
keadaan jenuh kering muka merupakan kebasahan agregat yang hampir sama dengan agregat dalam beton,
sehingga agregat tidak akan menambah maupun mengurangi air dari pastanya, selain itu kadar air di lapangan
lebih banyak yang mendekati keadaan SSD daripada yang kering tungku.

• Prekursor
Prekursor merupakan salah satu bahan utama pembentuk polimer yang mengandung senyawa alumina dan
silika tinggi. Jenis prekusor yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah bubuk lumpur Lapindo yang
merupakan hasil dari pengeboran PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengujian kandungan kimia
bubuk lumpur lapindo di Labotarium Kimia Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian
(BPPTK) Yogyakarta dibagi menjadi dua jenis pengujian yaitu pengujian lumpur asli dan pengujian pada
lumpur yang telah dipanaskan 800º C selama 4 jam. Hasil pengujiannya ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 1. Kandungan Lumpur Lapindo

Sumber: BPPTK dalam Tirtawijaya, 2012

Oksida
Lumpur asli

(%)
Lumpur setelah dipanaskan 800º C

selama 4 jam (%)
Silika (SiO2) 53,08 56,68
Alumina (A12O3) 18,27 20,47
Besi (Fe2O2) 5,60 7,92
Natrium (Na2O) 2,97 2,96
Sulfur (SO2) 2,96 2,27
Magnesium (MgO) 2,89 1,96
Kapur (CaO) 2,07 1,81
Kalium (K2O) 1,44 0,91
Titanium (TiO2) 0,57 -



Material

Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)

Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013 M - 131

Dari 2 data hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa bubuk lumpur Lapindo yang telah dipanaskan 800ºC
selama 4 jam mengalami peningkatan pada kandungan oksida silika (SiO2) dan oksida alumina (AlO3).

• Alkali Aktifator
Alkali aktifator merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengaktifkan prekursor sehingga dapat
menghasilkan ikatan polimerisasi yang kuat. Alkali mengaktifkan prekursor dengan mendisolusikan SiO2 dan
Al2O3 ke dalam monomer Si(OH)4 dan Al(OH)4. Selama proses curing, monomer monomer tadi terkondensasi
dan membentuk jaringan polimer tiga dimensi dan berikatan silang (Septia, 2011).

Natrium hidroksida merupakan senyawa alkali yang sangat reaktif apabila direaksikan dengan air. Natrium
hidroksida berbentuk padat seperti serbuk. Fungsi dari natrium hidroksida yaitu mereaksikan Si dan Al sehingga
menghasilkan ikatan polimerisasi yang kuat. Campuran antara fly ash dan natrium hidroksida membentuk
ikatan yang sangat kuat tetapi menghasilkan ikatan yang lebih padat dan tidak ada retakan (Septia, 2011).

Sodium silikat merupakan salah satu senyawa yang berperan dalam pembuatan beton geopolimer yang
berwarna putih berbentuk gel dan apabila dilarutkan dalam air menghasilkan larutan alkali. Sodium silikat
berperan penting untuk mempercepat reksi polimerisasi.

Air
Air merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan beton yang memiliki harga paling murah diantara bahan
yang lain. Penggunaan air yang terlalu banyak mengakibatkan penurunan kuat tekan beton. Hal ini disebabkan
karena pada saat beton sudah kering ruang yang diisi oleh air akan membentuk pori sehingga beton menjadi berpori
dan berdampak pada kuat tekan beton.

Proses Polimerisasi
Proses polimerisasi terdiri dari dua tahap yaitu proses disolusi yang diikuti proses polikondensasi. Pada proses
disolusi menghasilkan monomer silikat Si(OH)4 dan ion aluminat (Al(OH)4-. Untuk mencapai disolusi yang
sempurna dibutuhkan larutan alkali aktifator yang mencukupi. Setelah itu, terjadi proses polikondensasi yang
menghasilkan ikatan polimerisasi -Si-O-Si dan -Si-O-Al.

Pengolahan Dan Karakteristik Lumpur
Pengolahan dan karakteristik lumpur yaitu dengan cara dikeringkan dan dihancurkan dengan menggunakan mesin
penghancur kopi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Soekrisno dkk, (2007 dalam Pujianto, 2011) dalam
menghancurkan lempung. Bubuk lumpur atau lempung tersebut dikarakterisasi awal, yaitu dengan pemanasan dan
dilanjutkan pengayakan (meshing). Ukuran butir bubuk lumpur yang digunakan adalah yang melalui mesh 200
(grain size < 0,075 mm). Untuk menghilangkan berbagai bahan pelarut dan unsur lain yang merugikan seperti
karbon dan sulfur, bubuk lumpur dipanaskan pada suhu 800ºC selama 4 jam.

Kapur Padam
Kapur padam Ca(OH)2 terbentuk dari CaO yang direaksikan dengan air. Kapur yang direaksikan dengan air biasa
disebut mortar kapur. Mortar kapur di udara akan menyerap karbon dioksida dengan proses kimia menghasilkan
CaCO3 yang bersifat padat dan keras (Derucher, dkk, 1998). Reaksi pembentukan kapur padam dapat dilihat pada
persamaan 2.1 dan persamaan 2.2 kimia berikut ini.

CaO + H2O                   Ca (OH)2 + panas ..... (2.1)
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O ....... (2.2)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johanes dan Surya (2007) dihasilkan kuat tekan beton geopolimer yang
lebih besar dengan menggunakanfly ash tipe C dibanding tipe F. Hal ini disebabkan karena kandungan kapur (CaO)
padafly ash tipe C kandungan kapur (CaO) lebih tinggi dibanding dengan menggunakan tipe F seperti tercantum
pada tabel 2.3.

Tabel 2. Senyawa Kimia dalamFly Ash

Oksida Fly Ash tipe C (%) Fly Ash tipe F (%)
SiO2 46,39 54
Al 2O3 20,08 29,12
Fe2O3 13,32 9,81
CaO 13,07 1,33
SO3 2,16 0,65
MgO 1,09 0,81

Mn2O3 0,15 0,04
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Oksida Fly Ash tipe C (%) Fly Ash tipe F (%)
Cr2O3 0,01 -
Na2O 0,17 < 0,01
K2O 0,77 0,96
TiO2 1,64 1,35
P2O5 1,03 0,16

Sumber : PT. Jaya Ready mix Surabaya dalam Kosnata dan Utomo, 2007

Selain itu, penelitian menggunakan kapur padam juga pernah dilakukan oleh Kristanto (2003) dengan kesimpulan
bahwa dengan penambahan kapur padam dalam adukan pasir laut akan meningkatkan kuat tekan beton yang
dihasilkan, sehingga beton yang dihasilkan lebih tahan terhadap beban-beban yang ditanggungnya.

Perancangan Campuran Beton Geopolimer
Standar perancangan bahan susun beton geopolimer belum ada sampai saat ini, sehingga dibutuhkan metode
pendekatan, salah satunya dapat digunakan perancangan beton konvensional, yang dihitung berdasarkan SK-SNI 03-
2834-2002. Prinsip utama dalam perancangan campuran beton geopolimer yaitu penggantian pasta (semen + air)
dengan (prekursor + aktifator + air), sedangkan unuk kebutuhan agregat kasar dan kerikil sama seperti kebutuhan
agregat beton konvensional. Mengacu pada hasil uji coba sebelumnya yang didapat hasil perbandingan antara air
dengan lumpur yang paling tinggi sebesar 1 : 3, sedangkan untuk perbandingan natrium hidroksida dengan sodium
silikat yaitu 30% : 70%.

Kuat Tekan Beton
Kekuatan tekan beton adalah perbandingan beban terhadap luas penampang beton. Kuat tekan silinder beton dapat
dihitung dengan Persamaan 1 (Tjokrodimuljo, 2007).

A

P
fc' (1)

dengan fc’= kuat tekan silinder beton (MPa), P = beban tekan maksimum (N) dan A = luas bidang tekan (mm2).

Perawatan Beton Geopolimer
Metode pemanasan sangat disarankan untuk beton geopolimer (Hardjito dan Rangan, 2010).  Menurutnya,
perawatan dengan metode pemanasan membantu proses polimerisasi yang terjadi pada pasta geopolimer. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Hardjito dan Rangan, suhu perawatan pada beton geopolymer dengan prekursorfly
ash menggunakan suhu 60C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya proses perawatan beton geopolimer
akan mempengaruhi kuat tekan yang dihasilkan.

3. METODE PENELITIAN

Bahan atau Material Penelitian
• Agregat kasar (spilt) berupa batu pecah yang berasal dari Sungai Progo (Clereng) Kabupatren Kulon Progo.
• Agregat halus berupa pasir yang berasal dari Sungai Krasak, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, D.I

Yogyakarta.
• Bubuk lumpur Lapindo berasal dari limbah lumpur Lapindo yang telah dikeringkan dan digiling kemudian

dibakar pada suhu 800ºC selama 4 jam di Laboratoriun Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
Surakarta (UNS).

• Air yang diambil dari Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

• Natrium Hidroksida dengan kemurnian 98% dari toko kimia PT. Brataco Chemical, Bandung.
• Sodium Silikat dari toko kimia PT. Brataco Chemical, Bandung.
• Kapur padam dari toko bangunan Andi Jaya, Godean.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
• Timbangan merkOhauss dengan ketelitian 0,1 gram , untuk mengetahui berat dari bahan-bahan penyusun beton.
• Saringan standar ASTM, dengan ukuran 19,52 mm; 12,5 mm; 9,52 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,60 mm;

0,30 mm; 0,15 mm.
• Shave shaker machine dengan merkTatonas, untuk mengayak agregat halus dan lumpur Lapindo.
• Gelas ukur kapasitas maksimum 1000 ml dengan merkMC , untuk menakar volume air.
• Erlenmeyer dengan merkPyrex, untuk pemeriksaan berat jenis.
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• Oven dengan merkBinder, untuk mengeringkan sampel dalam pemeriksaan bahan-bahan yang akan digunakan
dalam campuran beton.

• MesinLos Angeles dengan merkTatonas, untuk menguji tingkat keausan agregat kasar.
• Wajan dan Nampan besi untuk mencampur dan mengaduk campuran benda uji.
• Sekop, cetok dan talam, untuk menampung dan menuang adukan beton ke dalam cetakan.
• Penumbuk besi untuk menumbuk beton yang sudah dimasukkan kedalam cetakan.
• Cetakan beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 75 mm dan tinggi 150 mm.
• Mesin uji tekan beton merkHung Ta kapasitas 50 MPa, digunakan untuk menguji dan mengetahui nilai kuat tekan

dari beton yang dibuat.
• Mistar dankaliper, untuk mengukur dimensi dari alat-alat benda uji yang digunakan.
• Saringan No. 80 untuk menyaring bubuk lumpur lapindo dan kapur padam.
• Alumunium foil untuk melapisi beton geopolimer saat proses curing beton.

Bagan Alir Penelitian

Pemeriksaan Bahan

Agregat halus
1. Gradasi
2. Kadar Air
3. Berat Jenis
4. Penyerapan air
5. Kadar Lumpur
6. Berat satuan

Perancangan campuran

Pembuatan benda uji

Perawatan benda uji

Pengujian kuat tekan beton

Analisis hasil dan kesimpulan

Selesai

Mulai

Bubuk Lumpur
Lapindo
1. Berat Jenis
2. Penyerapan air
3. Kadar air
4. Lolos

SaringanNo. 50

Agregat kasar
1. Gradasi
2. Kadar Air
3. Berat Jenis
4. Penyerapan air
5. KadarLumpur
6. Berat satuan

Persiapan bahan dan alat

Kapur Padam
Disaring dengan
menggunakan
saringan No. 50

Tidak

Memenuhi Syarat

Gambar 1. Bagan alir penelitian
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Pembuatan Benda Uji
Sebelum dilakukan pembuatan benda uji yaitu mempersiapkan bahan-bahan sesuai takaran yang ditentukan di dalam
mix design concrete. Prosedur pencampuran beton geopolimer berbeda dengan pencampuran beton konvensional.
Metode pembuatan beton geopolimer yaitu sebagai berikut:
• Agregat kasar dengan agregat halus dicampur ke dalam wajan.
• Larutan alkali aktifator yaitu natrium hidroksida dengan sodium silikat dicampur ke dalam ember kecil.
• Kemudian bubuk lumpur lapindo dicampur dengan kapur ke dalam wadah.
• Setelah bubuk lumpur lapindo dengan kapur tercampur rata, gabungan bahan tersebut dicampur ke dalam larutan

alkali aktifator, kemudian air dituangkan ke dalam campuran bahan tersebut sehingga membentuk pasta
geopolimer.

• Pasta geopolimer dicampur dan diaduk ke dalam wajan bersama agregat campuran agregat kasar dan agregat
halus.

• Kemudian campuran beton geopolimer segar dicetak kedalam cetakan silinder dengan diameter 7,5 cm dan tinggi
15 cm dengan dilakukan penumbukan setiap sepertiga dari tinggi silinder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian material

Tabel 3. Hasil Pengujian Material Laboratorium

Jenis Pengujian Agregat
Halus

Agregat
Kasar

Bubuk Lumpur
Lapindo

Kapur
Padam

Analisis Gradasi Butiran Daerah II
(agak kasar)

- - -

Kadar air 2,67 % 1,32 % 4,60 % -
Uji Los Angeles - 41% - -
Berat jenis 2,39 2,70 2,38 -
Penyerapan air 12,6% 0,9% 2,25% -
Kadar lumpur 9,6% 2,4% - -
Berat satuan 1,36 gr/cm2 1,41 gr/cm2 - -
lolos saringan no. 50 - - Lolos saringan no. 50 Lolos

saringan
no. 50

Sumber : Hasil penelitian, 2013

Hasil Uji Kuat Tekan Beton Geopolimer

Gambar 2. Hubungan variasi persentase NaOH dengan kuat tekan beton pada umur 5 hari
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Berdasarkan gambar 2. dapat dijelaskan bahwa dengan penambahan persentase NaOH menghasilkan kuat tekan
yang semakin meningkat namun hanya sampai persentase NaOH 30%. Pada persentase NaOH 32% kuat tekan
menurun sebesar 0,8595 MPa. Berdasarkan persamaan regresi y = -0,0171x2 + 1,0495x -15,214 didapatkan nilai
kuat tekan optimum sebesar 0,899 MPa pada persentase NaOH 30,7%. Kuat tekan beton yang dihasilkan masih
relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kandungan kapur yang ada di bubuk lumpur
rendah dan kurangnya pemadatan. Ini terlihat pada benda uji ada beberapa sebagian yang berpori.

Gambar 3. Hubungan variasi kadar lumpur 5% - 30% dengan kuat tekan beton pada umur 5 hari

Berdasarkan gambar 3. dapat dilihat bahwa nilai kuat tekan beton geopolimer dengan menggunakan kapur lebih
tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan beton geopolimer non kapur. Hal ini berarti dengan penambahan
kapur dapat memperbaiki kuat tekan beton geopolimer berbahan dasar lumpur lapindo. Berdasarkan persamaan y =
0,8585e0,0829x. Hasil kuat tekan beton geopolimer non kapur sebesar 0,851 MPa, sedangkan untuk kuat tekan
beton geopolimer dengan variasi kapur 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% sebesar 1,299 MPa; 1,967 MPa; 2,977
MPa; 4,506 MPa; 6,820 MPa; 10,324 MPa.

Beton geopolimer berbahan dasar bubuk lumpur lapindo mempunyai sifat yang berbeda seperti beton geopolimer
berbahan dasarfly ash. Salah satu hal yang membedakan yaitu kandungan kapur yang ada di dalam bubuk lumpur
lapindo lebih sedikit jika dibandingkan denganfly ash. Hal ini mengakibatkan beton tidak cepat mengeras sehingga
mengakibatkan kuat tekan beton kecil. Selain itu, Bubuk lumpur lapindo merupakan material yang banyak menyerap
air, sehingga adukan campuran beton dapat berubah, perubahan ini mengakibatkan turunnya kuat tekan dari beton.
Bubuk lumpur lapindo yang bersifat licin dapat mengurangi daya ikat antar agregat. Jika daya ikat antar agregat
berkurang maka akan menurunkan kuat tekan beton. Dengan penambahan kapur padam maka beton geopolimer
berbahan dasar lumpur lapindo cepat mengeras sehingga menghasilkan kuat tekan yang lebih baik jika dibanding
dengan beton geopolimer lumpur lapindo non kapur. Hal ini disebabkan karena kapur padam dapat membantu
proses pengikatan agregat dan pengerasan beton secara cepat.

Gambar 4. Hubungan variasi umur pemanasan beton dengan kuat tekan beton
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Berdasarkan gambar 4. bahwa semakin lama umur pemanasan yang dilakukan untuk merawat beton maka akan
menghasilkan kuat tekan beton yang relatif rendah. Hal ini disebabkan dengan proses pemanasan yang terlalu lama
dilakukan maka akan menyebabkan beton mengalami keretakan sehingga akan berpengaruh pada kuat tekan beton
geopolimer berbahan dasar lumpur lapindo yang semakin rendah. Berdasarkan persamaan regresi y = 0,0509x2–

2,0997x + 30,771 didapat kuat tekan yang maksimum sebesar 24,93 MPa pada umur pemanasan 3 hari.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan:
• Proporsi optimum alkali aktifator yang dibutuhkan untuk menghasilkan kuat tekan optimum pada beton

geopolimer dengan bahan bubuk lumpur lapindo yaitu 30,7% NaOH dan 69,3% Si2O3 dengan hasil kuat tekan
beton geopolimer sebesar 0,899 MPa.

• Penambahan kapur padam pada beton geopolimer berbahan dasar lumpur lapindo berpengaruh pada kuat tekan
beton. Semakin tinggi kapur padam yang digunakan maka akan menghasilkan kuat tekan yang tinggi. Hasil kuat
tekan beton dengan penambahan kapur padam 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% sebesar 1,299 MPa; 1,967 MPa;
2,977 MPa; 4,506 MPa; 6,820 MPa; 10,324 MPa.

• Semakin lama waktu pemanasan pada beton geopolimer berbahan dasar bubuk lumpur lapindo maka akan
menghasilkan kuat tekan beton menjadi semakin kecil, kuat tekan optimum sebesar 24,93 MPa dengan pemanasan
selama 3 hari.
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