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Abstrak 

 
Beton merupakan material konstruksi bangunan yang sering digunakan karena mudah  pada waktu pelaksanaan 
konstruksi dan biaya pemeliharaan yang relative murah dibandingkan material lainnya. Bahan dasar pembentuk 
beton terdiri dari semen, agregat baik agregat halus maupun agregat kasar, air dan bahan tambahan lainnya. 
Agragat memegang peranan penting dalam pembentukan beton karena agregat menyumbang volume beton 60-
80% dan  di lain sisi semen sebagai pembentuk pasta diperlukan untuk mengikat agregat, tetapi harga semen 
merupakan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga agregat. Dengan maraknya pembangunan 
dimana aspek lingkungan harus diperhatikan, maka agregat kasar dan pasir yang berasal dari sumber daya alam, 
sebaiknya dibatasi, bila memungkinkan diganti dengan agregat produk limbah limbah yang merupakan hasil 
buangan dari produk industri. Demikian juga pemanfaatan semen yang dicampur dengan produk limbah, 
memungkinkan pengurangan jumlah semen dalam pembuatan beton. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
Teknologi beton memungkinkan penggunaan limbah menjadi bahan dasar pembentuk beton, sehingga di satu sisi 
penggunaan bahan alam yang merusak lingkungan dapat dibatasi dan dilain sisi bahan limbah dimanfaatkan 
seoptimal mungkin untuk bahan dasar pembentukan beton. Terak nikel merupakan salah satu limbah padat dari 
hasil penambangan dan proses pengolahan nikel. Jumlah terak nikel kian hari kian menumpuk, karena setiap 
proses pemurnian satu ton produk nikel menghasilkan limbah padat 50 kalinya, setara 50 ton. Sehingga dari hasil 
limbah yang cukup banyak, dilakukan penelitian untuk menggunakan limbah padat tersebut sebagai bahan 
pembentuk beton, baik sebagai agregat kasar dan halus , ataupun sebagai bahan campuran semen.  
 

Kata- Kunci : Terak nikel, interface, beton normal terak nikel, beton berat terak nikel, pipa pemberat. 

 
Abstract 

  
Concrete is the most frequently used material for construction due of its relatively easy handling low 
maintenance cost compared to other construction materials. 
The basic composition of concrete are cement, aggregate consisting of fine and coarse aggregate, water, and 
other additives. 
Aggregate is an important element of concrete because it makes up to 60% - 80% of its value, whereas cement is 
needed to bind the aggregate together in a paste, but the cost of cement is much more expensive than aggregate. 
With the booming of civil construction where environmental aspects must also be taken into consideration, the 
use of coarse aggregate and sand, which come from natural sources, must be limited, and if possible substituted 
with industrial waste on by-products. 
Like wise the use of cement mixed with industrial waste, may decrease the amount of cement needed for making 
concrete. Recent development in concrete technology show that industrial waste can be need as one of the 
starting materials for making concrete, so that on one hand use of natural sources as materials for concrete can 
be reduced, and on the other hand industrial waste utilization can be optimized. Nickel slag is one of the 
industrial by-product from nickel mining and processing. 
 
Nickel slag is a solid waste can be found in abundant quantities because for one ton of pure nickel about 50 tons 
of solid waste is produced, so that the slag is produced 50 times the amount of nickel made. Because of its high 
abundant, a research was carried out of to make use of this slag as a mixture for high performance concrete, in 
which nickel slag was used as fine coarse aggregate and also as a mixture in cement to produce normal nickel 
slag concrete or heavy nickel slag concrete especially used for weighting pipes (in underwater gas pipelines) 
 
Key words : nickel slag, normal nickel slag concrete, heavy nickel slag concrete, weighting pipe 
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Sekitar 70% komposisi kimia terak nikel  terdiri 
dari Silika 41,47%,  Ferri Oksida 30,44% dan 
Alumina 2,58%. Dengan komposisi Silika yang 
cukup besar pada terak nikel, diharapkan proses 
hidrasi yang terjadi antara pasta semen dan agregat 
akan membentuk interface yang lebih sempurna, 
sehingga kehancuran beton tidak terjadi pada 
interface, atau kalaupun terjadi kehancuran pada 
interface diperlukan energi yang cukup tinggi, 
dengan kata lain akan diperoleh kekuatan beton 
yang cukup tinggi. 

Adapun pada pembentukan bongkahan terak nikel 
tersebut ada dua macam terak yang terbentuk, yaitu 
terak nikel yang berpori (specific gravity sekitar 
2.835 t/m3)  dan terak  nikel padat (specific gravity 
3.215 – 3.858 t/m3), sehingga dalam 
penggunaannya, agregat terak nikel dapat 
digunakan sebagai beton normal (γ = 2.400 kg/m3) 
dan beton berat (γ = 3.000 kg/m3). 

Hasil penelitian menunjukkan beton mutu tinggi 
dengan menggunakan terak nikel sebagai agregat 
dan sebagai bahan pencampur semen mempunyai 
kekuatan tekan, tarik, modulus elastistisitas, dan 
berat volume yang lebih tinggi, di samping susut 
yang relatif kecil dibandingkan dengan beton 
normal batu alam sehingga beton terak nikel dapat 
digunakan sebagai bahan untuk beton normal terak 
nikel. Sedangkan untuk beton berat dari terak nikel 
dapat digunakan sebagai bahan pipa pemberat 
beton terak nikel. 

 

1. Pendahuluan 

Penggunaan limbah menjadi bahan dasar 
pembentukan beton, merupakan suatu jawaban 
terhadap pembangunan yang berwawasan 
lingkungan. Terak nikel sebagai bahan konstruksi 
menjawab perihal wawasan lingkungan tersebut, 
dimana disatu sisi agregat terak nikel yang 
merupakan produk limbah padat dapat digunakan 
sebagai agregat dalam campuran beton, dilain sisi 
penggunaan limbah padat tersebut dapat 
menggantikan atau mengurangi penggunaan  batu 
alam, sehingga dari kedua sisi, aspek wawasan 
lingkungan terpenuhi. 

Di Indonesia terdapat 2 perusahaan penambangan 
dan pengelolaan nikel saat ini  yaitu: 
1. PT International Nickel Indonesia (PT INCO) 

sebuah perusahaan kerjasama antara Indonesia 
dan Kanada berlokasi di Soroako, Kabupaten 
Luwu Sulawesi Selatan. 

2. PT Aneka Tambang sebuah perusahaan Badan 
Umum Milik Negara yang berlokasi di Pomala 
Sulawesi Tenggara. 
 
 

2. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan Penelitian dalam penggunaan terak nikel 
adalah sbagai berikut: 
1. Pembuatan beton  dengan menggunakan terak 

nikel sebagai agregat  halus ataupun agregat 
kasar 

2. Pemanfaatan bubuk terak nikel sebagai bahan 
campuran semen 

3. Pemanfaatan terak nikel sebagai beton berat 
untuk pipa pemberat 
 
 

3. Studi Pustaka 

Material  beton terdiri dari agregat dan matriks 
pasta semen. Antara agregat dan mortar terdapat 
interface zone (zona antar permukaan). Interface 
zone merupakan daerah yang paling lemah pada 
beton. Kehancuran pada beton biasanya terjadi pada 
interface, yaitu bidang kontak antara pasta semen 
dengan agregat, dimana ikatannya tidak sempurna. 
Memperkuat zona antara permukaan mortar dan 
agregat merupakan suatu pemecahan permasalahan 
untuk mendapatkan beton mutu tinggi. Beberapa 
bahan tambahan yang dapat dipakai untuk 
memperbaiki interface antara lain, terak nikel, abu 
terbang dan silica fume, karena memiliki 
kandungan silika yang cukup tinggi. 

Proses hidrasi semen: Pembentukam Calcium 
Silicate Hydrate (C3S2H3) dari  
Tricalcium Silicate dengan air: 
2C3S + 6H ⎯→ C3S2H3 + 3CH 
2C2S + 4H ⎯→ C3S2H3 + CH 

C3S2H3 (Calsium Silicate Hydrate) merupakan 
senyawa yang memperkuat beton, sedangkan CH 
(kapur mati) adalah senyawa yang porous yang 
memperlemah beton. Dengan adanya silica 
tambahan dari terak nikel diharapkan CH (kapur 
mati) akan bereaksi kembali dengan Silika tersebut 
dan membentuk (C3S2H3), yang mengurangi 
terbentuknya CH, sehingga dapat  mempertinggi 
mutu beton. 

Proses pembuatan nikel dan terjadinya terak nikel 
di perusahaan penambangan nikel PT INCO adalah 
sebagai berikut: 
1. Mining (penambangan) 
2. Proses pengeringan di Rotary Dryer 
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3. Proses reduksi dan sulfidisasi di Reduction 

Kiln 
4. Proses peleburan di tungku listrik: pada 

tahapan ini dihasilkan limbah terak nikel 2-3 
juta ton per tahun. 

5. Proses Pemurnian  di Converter: dihasilkan 
limbah terak nikel sebanyak 3000 an ton per 
minggu. 

Bagan proses pembuatan nikel dan terjadinya terak 
nikel dapat dilihat pada Gambar 1.  
Gambar 1  Bagan Proses Pembuatan Nikel dan 
Terjadinya Terak Nikel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Material 
 
4.1 Terak Nikel 

Pada Penggunaan terak nikel sebagai agregat pada 
campuran beton, dilakukan pemeriksaan di 
laboratorium untuk pengujian : 
1. Susunan kimia 
2. Sifat-sifat fisik 
Hasil pengujian komposisi kimia terak nikel dapat 
dilihat pada Table 1. 

Tabel 1 Komposisi Kimia Terak Nikel 

Senyawa Jumlah (%) 
Silika (SiO2) 41,47 
Alumina (Al2O3) 2,58 
Ferro oksida (Fe2O3) 30,44 
Magnesia (MgO) 22,75 
Alkalis(Na2O + K2O) 0,68 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Nikel 

Teknik Sipil Geodesi & Geomatika  Arsitektur Teknik Lingkungan Perencanaan Wilayah & Kota Teknik Kelautan 

 



J u r n a l 
Infrastruktur dan Lingkungan Binaan 
Infrastructure and Built Environment Vol. I No. 1, Juni 2005 

 
4.2 Semen Dari hasil pengujian kimia terak nikel ternyata 

kandungan senyawa silika memberikan bobot 
persentase yang paling dominan.  Dengan senyawa 
silica yang tinggi diharapkan penggunaan terak 
nikel sebagai agregat kasar ataupun agregat halus 
dapat memperkuat interface antara agregat dan 
pasta, sehingga kehancuran beton tidak terjadi pada 
interface ataupun kalau terjadi pada interface 
membutuhkan kekuatan yang tinggi, dengan 
demikian kekuatan beton mutu tinggi dapat 
tercapai.  

Semen yang digunakan adalah semen tipe I, 
sedangkan untuk beton berat karena digunakan 
sebagai pipa pemberat dibawah laut maka 
digunakan semen tipe V. 
 
4.3 Superplasticizer 

Superplasticizer pada campuran beton digunakan 
untuk mengurangi pemakaian air dan meningkatkan 
workabilitynya. Dalam penelitian ini digunakan 
superplasticizer merek dagang “Sika” jenis sikamen 
NN. Menurut ASTM C618-93, material dengan 

komposisi kimia SiO2, Fe2O3 dan Al2O3 lebih besar 
dari 70%, dapat digunakan sebagai bahan 
tambahan. Hasil pengujian kimiawi terak nikel 
menunjukkan komposisi yang lebih besar dari 70%. 

 
6. Perencanaan Campuran Beton 

Tabel 2 Hasil Pengujian sifat fisik agregat terak nikel 
 

Pengujian 
Terak 
Nikel  

Berpori 

Terak 
Nikel  
Padat 

Beton 
normal- 
Beton 
Berat 

Berat Volume 1327 1913 2.402 
Specific gravity (SSD) 2.835 3.215 3.858 
Specific Gravity (Dry) 2.692 3.179 3.848 
Kadar Air (%) 0.11 0.11 0.1 
Absorpsi(%) 5.301 1.151 0.1 

Dalam penelitian ini digunakan standar uji material 
berdasarkan standar uji ASTM (American Society 
for Testing and Materials) dan untuk perencanaan 
campuran beton normal mutu tinggi dan beton berat 
digunakan metoda ACI (American Concrete 
Institute) 211.4R-93, “Guide for Selecting 
Proportion for High Strength Concrete with 
Portland Cement and Fly Ash”. 

 
5. Hasil dan Pembahasan 

  a. Terak nikel sebagai agregat 
 Terak nikel yang digunakan sebagai agregat bisa 

terdiri dari terak nikel berpori dan terak nikel padat. 
Untuk mendapatkan beton normal digunakan 
kepadatan yang lebih ringan, sedangkan untuk 
beton berat hanya digunakan beton padat yang 
specific gravitynya di atas. 

Beton dengan menggunakan terak nikel sebagai 
agregat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Terak nikel sebagai agregat kasar dan agregat 

halus 
2. Terak nikel sebagai agregat kasar 

Sedangkan terak nikel yang digunakan sebagai 
bahan campuran semen terdiri atas terak nikel 
berpori, dengan alasan lebih mudah 
menghaluskannya untuk mendapatkan specific 
surface yang mendekati kehalusan semen. 

Beton dengan agregat batu alam dan pasir sebagai 
pembanding. Adapun hasil kekuatan tekan beton 
rata-rata dari tiap jenis campuran dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

 
Tabel 3 Kuat Tekan Beton Agregat Terak Nikel 

Kuat Tekan rata-rata Beton [Mpa] 
w/c 

3 hari 14 hari 28 hari 56 hari 90 hari 
0,69 11,60 17,44 22,06 22,23 22,73 
0,42 18,66 34,38 34,46 36,25 39,21 
0,26 45,58 51,32 72.22 79,91 80,16 
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Tabel 4 Kuat Tekan Beton Agregat Kasar Terak Nikel 

Kuat Tekan rata-rata Beton [Mpa] 
w/c 

3 hari 14 hari 28 hari 56 hari 90 hari 
0,65 14,15 27,47 30,97 35,38 37,04 
0,36 24,31 46,24 48,57 56,19 59,27 
0,26 40,67 66,01 69,51 80,42 80,46 

 
Tabel 5 Kuat Tekan Beton normal 

Kuat Tekan rata-rata Beton [Mpa] 
w/c 

3 hari 14 hari 28 hari 56 hari 90 hari 
0,61 12,07 22,06 22,43 30,38 31,09 
0,38 28,09 46,28 50,28 51,24 52,09 
0,25 43,60 50,78 64,51 65,06 65,18 

 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa 
agregat terak nikel memperbaiki interface dengan 
matriks pastanya, sehingga menaikkan kekuatan 
beton. Ini membuktikan bahwa perbaikan agregat 
secara kimiawi akan membantu menaikkan 
kekuatan beton, selain perbaikan secara fisik 
(mengasarkan permukaan agregat). 
 
b. Terak nikel sebagai substitusi parsial  

semen 
 
Pada penelitian ini terak nikel dihaluskan dan 
dicampur dengan berbagai variasi persentase bubuk 
terak nikel dan semen. 

Berdasarkan kehalusan terak nikel yang ada, maka 
dalam penelitian ini beton dibuat dalam tiga jenis 
spesimen, yaitu: 
1. Beton normal tanpa bubuk terak nikel dengan 

simbol BPOC (Beton Ordinary Portland 
Cement) 

2. Beton dengan campuran bubuk terak nikel 
dengan specific surface sebesar 284 m2/kg 
dengan simbol BSSA (Beton Specific Surface 
A)  

3. Beton dengan campuran bubuk terak nikel 
dengan specific surface sebesar 306 m2/kg 
dengan simbol BSSA (beton Specific Surface 
B). 

 

Penelitian ini mencoba membandingkan kehalusan 
bahan campuran bubuk terak nikel dengan semen, 
kehalusan semen = 312 m2/kg, sedangkan 
kehalusan bubuk terak nikel tipe A lebih kasar dari 
semen yaitu 284 m2/kg, dan kehalusan bubuk terak 
nikel tipe B, yaitu 306 m2/kg, mendekati kehalusan 
semen. Sugiri et al, 1998. Substitusi parsial yang 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6 Rencana Penggunaan Bubuk Terak Nikel 

Substitusi Kode 
Campuran Bubuk Terak 

Nikel 
Semen 

BOPC  0 % 100 % 
10 % 90 % 
20 % 80 % 
30 % 70 % 
40 % 60 % 
50 % 50 % 

 
 

BSSA 

60 % 40 % 
10 % 90 % 
20 % 80 % 
30 % 70 % 
40 % 60 % 
50 % 50 % 

 
 

BSSB 

60 % 40 % 
 
Ada pun hasil kuat tekan rata-rata nya dapat dilihat 
pada tabel 7. 

 

 

 

 

Teknik Sipil Geodesi & Geomatika  Arsitektur Teknik Lingkungan Perencanaan Wilayah & Kota Teknik Kelautan 

 



J u r n a l 
Infrastruktur dan Lingkungan Binaan 
Infrastructure and Built Environment Vol. I No. 1, Juni 2005 

 
 

Tabel 7 Kuan tekan beton rata-rata 

Substitusi Kuat Tekan rata-rata [MPa] Kode 
Beton Semen BTN 3 hari 14 hari 28 Hari 56 hari 90 hari 
BOPC 100% 0% 49,85 59,88 65,92 66,34 66,54 

90% 10% 42,47 54,01 66,71 68,71 70,08 
80% 20% 40,89 54,93 62,21 64,38 67,13 
70% 30% 36,35 48,76 56,47 64,84 67,96 
60% 40% 32,15 47,39 54,80 62,17 64,38 
50% 50% 23,07 34,27 42,10 53,38 56,09 

 
 

BSSA 

40% 60% 17,36 28,52 40,81 45,60 51,47 
90% 10% 46,47 64,54 67,13 69,33 72,12 
80% 20% 36,77 64,13 68,75 70,21 71,87 
70% 30% 27,57 51,76 57,59 67,21 69,38 
60% 40% 28,57 45,76 53,22 58,05 59,96 
50% 50% 21,99 35,44 43,31 54,22 57,75 

 
 

BSSB 

40% 60% 18,99 31,23 41,77 47,72 52,76 
*Bubuk terak nikel 

Dari berbagai variasi persentase substitusi bubuk 
terak nikel terhadap semen, diperoleh bahwa 
komposisi campuran optimum yang memberikan 
kuat tekan maksimum adalah 10% untuk BSSA dan 
20% untuk BSSB (lihat Gambar 2). Kejadian ini 
dibuktikan oleh pengamatan secara visual dari 
benda uji dimana pori-pori kapiler relatif kecil 
dibandingkan dengan jenis campuran lainnya.  

Faktor lain yang paling mendukung adanya 
peningkatan kekuatan tersebut adalah tingkat 
kepadatan yang cukup tinggi atau porositas yang 
relatif kecil. Hal ini terindikasi oleh pola 
keruntuhan yang terjadi, dimana untuk 10% BSSA 
dan 20% BSSB pola keruntuhannya adalah failure 
splitting sedangkan BOPC adalah failure shear.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
kekuatan tekan beton terak nikel sesudah 28 hari 
masih memberikan kenaikan kekuatan yang cukup 
signifikan. 
 
c. Terak nikel sebagai beton berat 

Dalam penelitian ini secara khusus dicoba untuk 
mendapatkan beton berat, yang kegunaanya untuk 
melapisi pipa baja untuk gas dibawah laut, dimana 
lapisan beton akan berfungsi sebagai lapisan 
pemberat pipa. 
 

Penggunaan beton untuk pemberat pipa gas di lepas 
pantai bertujuan untuk mempertahankan kedudukan 
pipa pada posisinya di dasar laut harus 
diperhitungkan. Posisi pipa harus tetap stabil dalam 
menahan gaya-gaya yang bekerja pada pipa 
tersebut. Gaya yang bekerja adalah gaya buoyancy, 
yaitu yang memungkinkan pipa dapat terapung 
akibat pipa dalam kondisi kosong. Disamping itu 
ada gaya geser, gaya inersia dan gaya seret yang 
terjadi akibat pergerakan air di dasar laut. 
Perusahaan Gas Negara (PGN) mensyaratkan berat 
jenis beton=3.365t/m3, oleh karena itu, dalam 
penelitian beton terak nikel, diupayakan 
menggunakan material terak nikel padat untuk 
mendapatkan berat jenis yang dapat memenuhi 
persyaratan tersebut. Sugiri et al, 2003 (lihat 
Gambar 3). 
Dari tabel 8 diperlihatkan berat jenis beton yang 
dihasilkan dengan rasio air semen (w/c)=0.42, 
didapat hasil sebagai berikut : 
Tabel 8 Berat jenis beton campuran ACI 211.4R-93 

Benda Uji Jenis Berat (kg/m3) 
1 3290 
2 3289 

          3 3220 
4 3203 
5 3271 
6 3226 

Rata-rata 3267 
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Gambar 3. Grafik estimasi berat beton dari berat agregat terak nikel 

Dari hasil berat jenis beton terak nikel yang 
didapat, bila dibandingkan dengan spesifikasi PGN 
=3.365 t/m3, terlihat bahwa beton terak nikel dapat 
mendekati spesifikasi berat jenis yang diberikan 
oleh PGN. Dari segi kekuatan tekan beton terak 
nikel dapat mencapai 50.77 MPa, sedangkan 
persyaratan PGN minimal 35 Mpa. Kemudian 
absorpsi beton pemberat PGN dan PT Total 
Indonesie mensyaratkan batas maksimum 5% dari 

berat kering beton, sedangkan dari hasil penelitian 
beton terak nikel didapat 0.61%. 
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7. Kesimpulan 

 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Terak nikel dapat digunakan sebagai bahan 

pembentuk beton, baik sebagai agregat kasar 
ataupun sebagai agregat halus. Pemakaian 
beton terak nikel dapat digunakan untuk 
bangunan dan agar massa bangunan tidak 
terlalu berat, maka campuran beton sebaiknya 
menggunakan agregat terak nikel yang berpori, 
karena berat jenis yang lebih ringan daripada 
agregat terak nikel padat. 

2. Secara umum substitusi 20%  bubuk terak 
nikel dengan specific surface 306 m2/kg 
sebagai bahan pengganti bahan semen, 
memberikan kontribusi positif terhadap sifat-
sifat mekanik beton dan menghasilkan  
durabilitas yang baik.  

3. Penggunaan agregat terak nikel padat akan 
menambah berat jenis beton yang dihasilkan, 
sehingga beton terak nikel padat ini masuk 
kategori beton berat. Metoda pencampuran 
ACI 211.4R-93 menghasilkan beton pemberat 
yang berat jenisnya mencapai 3267kg/m3, 
menghasilkan kuat tekan 28 hari 50.77 MPa 
dan menghasilkan absorpsi beton 0.61%. Hasil 
penelitian beton pemberat terak nikel ini dapat 
digunakan sebagai pipa pemberat, dan hasil 
penelitianmya menghasilkan hak paten no. 
P20000200, tanggal 19 November 2003, 
dengan judul Penemuan: Lapisan Pemberat dan 
Pelindung untuk Jalur Pipa Bawah Laut dan 
Air Tawar. 
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