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Abstrak 
Pozzolan merupakan bahan yang mengandung silica dan alumina, 

dalam bentuknya yang halus dan adanya air akan bereaksi seCal'a kimia dengan 
kalsium hidroksida pada suhu kamar dimana akan membentuk senyawa yang 
mempunyai sifat seperti semen. Bahan pozzolan yang digunakan diambil dari fly 
ash batubara P. T Tjiwi Kimia Mojokerto. Portland Pozzolan Cement banyak 
memiliki keunggulan sifat yang tidak dimiliki olehjenis semen lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
pozzolan fly ash dari P.T Tjiwi Kimia untuk Ordinary Pozzolan Cement (OPC) 
Semen Gresik, untuk mengetahui sifat-sifat fisika ( kehalusan, berat jenis, waktu 
pengikatan penyusutan, kadar udara, kuat tekan ) dan kimia ( komposisi 
semen), serta untuk mengetahui komposisi pozzolan yang optimum. 

Untuk mencapai tujuan dilakukan penelitian dengan metode 
eksperimen di laboratorium fisika dan kimia P. T Semen Gresik (Persero) Tbk, 
dengan membuat benda uji Portland Pozzolan Cement (PPC) dengan spesijikasi 
campuran Ordinary Pozzolan Cement (OPC) Semen Gresik dan fly ash dengan 
variasi campuran 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. 

Dari hasil penelitian fly ash batubara P. T Tjiwi Kimia Mojokerto 
memenuhi persyaratan mutu sesuai engan SN1 15 - 0302 - 1994 dan ASTM, 
sehingga dapat digunakan dalam pembuatan Portland Pozzolan Cement (PPC), 
sedangkan untuk komposisi fly ash paling baik berdasarkan analisa dan pengujian 
adalah penambahan fly ash batubara P. T Tjiwi Kimia Mojokerto sebesar 20%. 

Pendahuluan 
Fly ash batu bara merupakan sisai pembakaran dari batu bara yang berbentuk serbuk sehingga sangat 

memungkinkan apabila dibiarkan diruangan terbuka akan beterbangan, sehingga akan mengganggu pernafasan 
dan proses fotosintesis apabila' menempel pada daun. 

Dengan berdirinyaberbagai pabrik yang mempergunakan bah an bakar batu bara, seperti PT. Tjiwi Kimia 
Mojokerto, sehingga fly ash batu bara sebagai hasil pembakaran mengakibatkan dampak yang merugikan 
terutama akan memakan tempat untuk penampungan, mengganggu kesehatan dan mengganggu kelestarian 
lingkungan hidup. 

Dari peneJitian menunjukkan bahwa komposisi dari fly ash batu bara mempunyai banyak kesamaan 
dengan komposisi tras, sehingga sangat dimungkinkan fly ash batu bara dapat dipergunakan sebagai bahan 
pengganti tras, yang umumnya sebagai bahan pozzolan untuk pembuatan Portland Pozzolan Cement (PPC). 

Oleh karena itu, kami mencoba memanfaatkan fly ash batu bara sebagai bahan pengganti pada jenis 
Pozzolan pada Portland Pozzolan Cement (PPC), disamping memanfaatkan limbah hasil industri juga 
mengurangi biaya produksi semen dengan mencampurkan fly ash dengan Ordinary Portland Cement (OPC) 
Semen Gresik. 

Untuk itu perlu diadakan penelitian seberapa jauh perubahan kondisi secara fisika dan komposisi kimia 
semen seteJah digunakanfly ash batu bara dengan berbagai proporsi. 

Kata semen berasal dari bahasa latin "caementium" yanhg artinya bahan pengikat. Defenisi secara 
umum adalah serbuk dari kapur dan sebagainya untuk membuat beton, merekatkan batu bata, dan sebagainya. 
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