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ABSTRAK 

 

Juwarnoko. 2019.Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran 

Beton Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton. Dosen Pembimbing: 

Drs. Tugino, M.T. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 

Beton merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dan paling 

dominan digunakan pada struktur bangunan. Beton juga merupakan bahan 

bangunan yang memiliki kuat tekan yang tinggi dan memiliki kuat tarik yang 

rendah, sehingga penambahan serat dalam adukan beton menjadi alternatif untuk 

meningkatkan kuat tarik belah beton. Serat kawat bendrat (steel fiber) merupakan 

serat yang tergolong ke dalam serat sintetis. 

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai konsentrasi serat 

optimum yang menghasilkan nilai kuat tekan, dan kuat tarik belah beton serat 

kawat bendrat dengan komposisi serat 0%; 1%; 2%; 3%. Benda uji yang 

digunakan beberntuk silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm 

diuji untuk kuat tekan dan kuat tarik. Jumlah benda uji 24 buah, dengan masing-

masing komposisi sebanyak 3 sempel. 

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa terjadi peningkatan kuat kuat tekan 

pada saat penambahan serat dengan konsentrasi 2 % yaitu sebesar 25,59 MPa, 

kemudian untuk kadar serat 1 % dan 3 % tampak bahwa beton mulai mengalami 

penurunan kuat tekan, yaitu sebesar 24,48 MPa dan 22,92 MPa. Namun nilai 

tersebut masih lebih tinggi dari beton normal 20,75 MPa. 

Peningkatan tersebut juga terjadi pada kuat tarik belah beton pada saat 

penambahan serat kawat bendrat dengan konsentrasi 2 %, yaitu sebesar 2,38 MPa, 

untuk kadar serat 1 % dan 3 % bahwa beton tampak mulai mengalani penurunan 

kuat tarik belah , yaitu sebesar 2,29 MPa dan 2,14 MPa. Namun nilai penurunan 

tersebut masih lebih tinggi dari beton normal 1,95 MPa. 

 

Kata Kunci : Serat Kawat Bendrat, Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton. 
 

 

  



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................................  ii 

PENGESAHAN ...................................................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................  v 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  vi 

ABSTRAK .......................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN  ...................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................  4 

1.4 Batasan Masalah ........................................................................................  4 

1.5 Manfaat Penelitian .....................................................................................  5 

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................  6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN LANDASAN 

TEORI ..................................................................................................................  8 

2.1 Kajian Pustaka .............................................................................................. 8  

2.1.1 Beton ................................................................................................  8 

2.1.2 Agregat .............................................................................................. 11 

2.1.3 Semen Portland PCC .......................................................................  15 

2.1.4 Air ....................................................................................................  17 

2.1.5 Stell Fiber (Serat Kawat) .................................................................. 17 

2.1.6 Kuat Tekan (fc) ................................................................................  19 

2.1.7 Kuat Tarik Belah ..............................................................................  27 



 

x 
 

2.1.8 Penelitian Relevan ...........................................................................  28 

2.2 Kerangka Berfikir ....................................................................................... 29  

2.2.1 Beton Serat ........................................................................................ 29 

2.3 Hipotesa ....................................................................................................... 31 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .........................................................  32 

3.1 Rancangan Penelitian Penelitian ...............................................................  32 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....................................................................  32 

3.3 Bahan dan Benda Uji Penelitian ................................................................  32 

3.4 Variabel Penelitian ....................................................................................  33 

3.5 Alat ............................................................................................................  34 

3.6 Prosedur Penelitian ....................................................................................  36 

3.6.1 Tahap Pemeriksaan Bahan ................................................................ 36 

3.6.2 Tahap Perancangan Adukan .............................................................. 42 

3.6.3 Tahap Pengadukan Beton, Pemeriksaan slump, dan Pembuatan 

Benda UJi .......................................................................................... 42 

3.6.4 Tahap Perawatan Benda Uji .............................................................. 44 

3.6.5 Tahap Pengujian ................................................................................ 45 

3.7 Analisa Data ..............................................................................................  47 

3.8 Alur Penelitian ...........................................................................................  49 

BAB IV UJI BAHAN PENYUSUN BETON, ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN ................................................................................................... 50  

4.1 Uji bahan Penyusun Beton ......................................................................... 50  

4.1.1 Hasil Uji Pasir ..................................................................................  50 

4.1.2Hasil Uji Kerikil ................................................................................  53 

4.1.3 Hasil Pengujian Vicat Semen ............................................................ 55  

4.1.4 Hasil Pemeriksaan Air ....................................................................... 56  

4.2 Analisa Data ..............................................................................................  57 

4.3 Hasil Pengujian Beton ...............................................................................  60 

4.3.1 Kelecekan Adukan ........................................................................  60 

4.3.2 Pengujian Kuat Tekan Beton .........................................................  62 

4.3.3 Pengujian Kuat Tarik Belah Beton ................................................. 65 



 

xi 
 

4.4 Pembahasan ................................................................................................ 67  

4.4.1 Gradasi Campuran .......................................................................... 67  

4.4.2 Berat Jenis Pasir  ...........................................................................  67 

4.4.3 Berat Jenis Kerikil .......................................................................... 68 

4.4.4 Semen PCC .................................................................................... 68 

4.4.5 Slump Test Beton ............................................................................ 68 

4.4.6 Kuat Tekan Beton ........................................................................... 68 

4.4.7 Kuat Tarik Belah Beton .................................................................. 70 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 72  

5.1 Kesimpulan ................................................................................................  72 

5.2 Saran ..........................................................................................................  72 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 74 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 76 

 



 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

4.1. Saringan .......................................................................................................... 54 

4.2. Pengujian Vicat Semen ................................................................................... 56 

4.3.Pemeriksaan Air Untuk Campuran Beton ........................................................ 57 

4.4. Pengujian Slump Test ..................................................................................... 61 

4.5.Pengujian Kuat Tekan ...................................................................................... 63 

4.6.Pengujian Kuat Tarik ....................................................................................... 66 

 



 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

2.1. Susunan Oksida Semen Portland ...................................................................  16 

2.2. Sifat-sifat Berbagai Macam Kawat ................................................................  19 

2.3. Perbandingan Kekuatan Beton Berbagai Umur .............................................  22 

2.4. Kuat Tekan, Kuat Tarik, dan Modulus Elastisitas Beton Serat......................  30 

2.5. Variabel Penelitian .........................................................................................  33 

2.6. Berat Jenis Pasir Muntilan .............................................................................  51 

3.1. Agregat Kasar Uji Kadar Lumpur ..................................................................  51 

4.1. Agregat Halus Uji Kadar Lumpur ..................................................................  52 

4.2. Berat Jenis Kerikil Pudakpayung ...................................................................  53 

4.3. Jumlah Kebutuhan Bahan Penyusun Beton ...................................................  60 

4.4. Kuat Tekan Beton dengan Penambahan Serat Kawat Bendrat ......................  62 

4.5. Kuat Tarik Belah Beton dengan Penambahan Serat Kawat Bendrat .............  65 



 

xiv 
 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik Halaman 

2.1.Hubungan Antara Kuat Tekan dan Faktor Semen ..........................................  21 

2.2. Hubungan Antara Kekuatan dan Umur Beton ...............................................  22 

2.3. Kuat Tekan Beton Berbagai Jenis Semen ......................................................  23 

2.4. Hubungan Antara Jumlah Semen dan Kuat Tekan Beton ..............................  24 

2.5.Hubungan Antara Jumlah Semen dengan Kuat Tekan Beton Pada Agregat 

yang Berbeda .................................................................................................  26 

3.1. Gradasi Pasir SNI ...........................................................................................  40 

3.2. Gradasi Kerikil SNI........................................................................................  41 

3.3. Gradasi Campuran ..........................................................................................  42 

4.1.Hasil Uji Gradasi Pasir ....................................................................................  52 

4.2. Hasil Uji Gradasi Kerikil ...............................................................................  54 

4.3. Hasil Uji Gradasi campuran ...........................................................................  55 

4.4.Hasil Uji Vicat Semen .....................................................................................  56 

4.5.Hasil Slump Test ..............................................................................................  61 

4.6. Kenaikan Nilai Kuat Tekan Beton .................................................................  63 

4.7. Kenaikan Nilai Kuat Tarik Belah ...................................................................  66 

4.8. Hubungan Antara Serat dengan Kuat Tekan Beton ........................................ 69 

4.9. Hubungan Antara Serat dengan Kuat Tarik Belah Beton ............................... 70  

 

  



 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Hasil Uji Kadar Lumpur Pasir ........................................................................ 76 

2. Hasil Uji Kadar Lumpur Kerikil ..................................................................... 77 

3. Hasil Uji Kadar Air Pasir ................................................................................ 78 

4. Hasil Uji Kadar Air Kerikil ............................................................................. 79 

5. Hasil Uji Bobot Isi Pasir ................................................................................. 80 

6. Hasil Uji Bobot Isi Kerikil .............................................................................. 81 

7. Hasil Uji Analisa Gradasi Kerikil ................................................................... 82 

8. Hasil Uji Analisa Gradasi  Pasir ..................................................................... 83 

9. Hasil Uji Berat Jenis Kerikil ........................................................................... 84 

10. Hasil Uji Berat Jenis Pasir .............................................................................. 85 

11. Hasil Uji Keausan Kerikil ............................................................................... 86 

12. Tabel Campuran Pembuatan Beton (Mix Design) .......................................... 87 

13. Hasil Uji Kuat Tarik Belah Beton ................................................................... 88 

14. Hasil Uji Kuat Tekan Beton ............................................................................ 89 

15. Dokumentasi ................................................................................................... 90 

16. Usulan Topik Skripsi ...................................................................................... 92 

17. Usulan Dosen Pembimbing ............................................................................. 93 

18. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi ........................................................ 94 

19. Surat Tugas Penguji Seminar Proposal Skripsi .............................................. 95 

20. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi ........................................................... 96 

21. Daftar Hadir Seminar Proposal ....................................................................... 97 

22. Surat Ijin Penelitian ......................................................................................... 98



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beton merupakan bahan konstruksi yang sangat penting dan paling 

dominan digunakan pada struktur bangunan. Beton sangat diminati karena 

bahan ini merupakan bahan konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan 

antara lain mudah dikerjakan dengan mengunakan bahan campuran semen, 

agregat, air, dan bahan tambahan lain bila diperlukan dengan perbandingan 

tertentu. Kelebihan beton yang lain adalah ekonomis (dalam pembuatanya 

menggunakan bahan dasar lokal yang mudah diperoleh), dapat dibentuk 

sesuai kebutuhan yang dikehendaki, mampu menerima kuat tekan dengan 

baik, tahan aus, rapat air, awet dan mudah perawatanya,  maka beton sangat 

popular dipakai untuk struktur-struktur besar maupun kecil. 

Untuk itu bahan konstruksi ini dianggap sangat penting untuk terus 

dikembangkan. Salah satu usaha pengembanganya ialah dengan 

memeprbaiki sifat dari kelemahan beton yaitu tidak mampu menahan gaya 

tarik, dimana nilai kuat Tarik beton berkisar 9%-15% dari kuat desaknya 

(Dhipohusodo, 1994). Setiap usaha perbaikan mutu kekuatan tekan hanya 

disertai peningkatan kecil kuat tariknya. Nilai pendekatan yang diperoleh 

dari pengujian berulang kali mencapai kekuatan 0,50-0,60 √ ƒ𝑐′, sehingga
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untuk beton normaldapat digunakan nilai 0,57 √ ƒ𝑐′ (Dhipohusodo, 

1999:10). 

Anggapan lain mengatakan bahwa penambahan serat banyak 

mengubah perilaku beton setelah retak misalnya terjadi peningkatan 

regangan tarik sebelum beton runtuh, sehingga dihasilkan beton yang lebih 

keras dan lebih tahan benturan (Salain 2008 dalam jaya, 2010). Peningkatan 

kualitas beton banyak dipengruhi konsentrasi serat dan ketahanan serat 

terhadap cabutan yang terutama ditentukan oleh perbandingan aspek serat 

(perbandingan panjang / diameter) dan faktor lain seperti bentuk dan tekstur 

permukaan. Perencanan campuran beton serat ditentukan berdasarkan, 

kandungan serat < 2% dari volume beton, perbandingan aspek panjang dan 

diameter serat < 100, diameter agregat < 19mm (Salain 2008 dalam jaya, 

2010). 

Berkembangan teknologi saat ini semakin dituntut adanya alternatif 

yang terlahir dari beberapa penelitian yang intinya adalah dapat 

menciptakan suatu temuan baru atau paling tidak dapat mengembangkan 

penelitian yang terdahulu, sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk 

teknologi beton yang semakin bermutu dan efisien. Para peneliti negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan beberapa 

eksperimen dengan menambahkan bahan tambah yang bersifat kimiawi 

ataupun fisikal pada adukan beton. Salah satu alternative bahan tambah 

yang digunakan yang bersifat fisikal adalah serat baja (steel fiber). Ide dasar 

penambahan serat adalah memberikan tulangan serat pada betonyang 
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disebar merata secara acak (random) untuk mencegah retak-retak yang 

terjadi akibat pembebanan (Sudarmoko, 1999). Dengan demikian 

diharapkan kemampuan beton untuk mendukung tegangan-tegangan internal 

(aksial lentur dan geser) akan meningkat. 

Beberapa macam serat yang bias digunakan diantaranya adalah baja, 

plastic dan karbon. Untuk non struktural, fiber dari bahan alami seperti ijuk, 

atau serat tumbuhan lain juga dapat digunakan. Masing-masing bahan serat 

tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memperbaiki 

karakteristik beton. Untuk itu bahan pemilihan jenis serat perlu disesuaikan 

dengan sifat yang akan diperbaiki.  

Pemakaian serat baja sebagai bahan campuran adukan beton untuk 

struktur bangunan belum banyak dikenal dan digunakan di Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan serat baja yang dimaksud sulit didaptkan karena 

keberadaanya yang harus mendatangkan dulu dari luar negeri, sehingga 

sangat tidak ekonomis. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti terdahulu 

telah mencoba menggunakan bahan lokal yang banyak tersedia dipasaran 

dengan harga yang relative lebih murah, yaitu dengan serat kawat bendrat. 

Kawat bendrat merupaka material terpilih karena disamping memiliki 

faktor-faktor penguat beton, kawat bendrat juga merupakan bahan yang 

mudah diperoleh. Dari pertimbangan-pertimbangan itu selanjutnya penulis 

bermaksud melakukan penelitian tentang “PENGARUH PENAMBAHAN 

SERAT KAWAT BENDRAT PADA CAMPURAN BETON 

TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BETON”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan serat kawat bendrat terhadap kuat 

tekan dan kuat tarik belah beton pada konsentrasi pada konsentrasi 

lurus dengan serat panjang 7 cm dam diameter 0,1 cm, berat semen 

330 kg/m3, faktor air semen 0,5, dan komposisi serat campuran 1%, 

2%, 3% (dari berat semen). 

2. Pada komposisi berapa beton mampu menahan gaya tekan dan kuat 

tarik yang paling optimal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui karakteristik bahan penyusun beton meliputi : 

a) Agregat kasar : gradasi, ketahanan aus, berat jenis, berat satuan, 

kadar air, modulus halus butir, kekerasan butir agrgat. 

b) Agregat halus : gradasi,kadar lumpur, berat jenis, berat satuan 

2. Untuk mengetahui nilai optimal kuat tekan dan kuat tarik pada beton 

pada komposisi serat campuran. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya kesalahan penelitian sesuai tujuan yang 

dimaksud, maka dalam penelitian ini perlu dilukan adanya batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Serat berupa kawat bendrat lurus dengan diameter 1mm dan panjang 

7cm. 
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2. Komposisi serat yang digunakan sebesar 1%, 2%, 3%  (dari berat 

semen). 

3. Semen yang digunakan adalah semen portland type 1 (semen gresik) 

dengan kemasan dalam kantong 50kg. 

4. Nilai faktor air semen yang digunakan 0,5. 

5. Nilai berat semen yang digunakan sebesar 330kg/m³. 

6. Penelitian yang dilakukan meliputi kuat tekan, dan kuat tarik belah. 

7. Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang penambahan serat kawat bendrat pada adukan beton 

tentunya akan memberikan manfaat teoritis dan praktis.  

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi dan 

memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap karakteristik 

beton (baik dari kelebihan maupun dari kekuranganya), sehingga 

dengan karakteristik tersebut perkembangan teknologi beton bisa lebih 

ditingkatkan mutu dan kualitasnya. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukan hasil yang nyata 

terhadap peningkatan berupa perbaikan karakteristik beton (kuat tekan 

dan kuat tarik belah), sehingga mampu memberikan konstribusi yang 

besar dalam dunia teknik sipil. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi ini menjadi 3 (tiga) 

bagian yaitu; bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

a. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, 

moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

Isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa subbab 

pada setiap babnya. 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Kajian Pustaka, Kerangka Berfikir, dan Hipotesa 

Bagian ini mengemukakan tentang kajian pustaka dan berupa: 

tinjauan pengaruh penambahan serat kawat bendrat pada campuran 

beton terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton, tinjauan terhadap 

agregat kasar dan agregat halus, semen, air dan penelitian yang 

relevan, kerangka berfikir dan hipotesa yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian. 
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Bab III : Metodologi Penelitian 

Berisi tentang rancagan penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, 

bahan dan benda uji penelitian, variable penelitian, alat, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data, alur 

penelitian. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan uji bahan penyusun 

beton, analisis data penelitian, hasil penelitian beserta pembahasanya. 

Bab V : Penutup 

Berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang akan diberikan berdasarkan penelitian. 

c. Bagian Isi 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran– 

lampiran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESA 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada kajian teori ini mengemukakan tentang pengertian beton, 

keunggulan dan kekurangan beton, agregat, sifat fisik agregat, semen, air, 

dan steel fiber (kawat bendrat). 

2.1.1 Beton 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum 

digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton 

merupakan satu kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara 

mencampurkan agregat halus (pasir) dan agregat kasar (kerikil), atau jenis 

agregat lain dari air, dengan semen portlan atau semen hidrolik yang lain, 

kadang-kadang menggunakan bahan tambahan (additive) dengan sifat 

kimiawi ataupun perbandingan fisikal dengan perbandingan tertentu, sampai 

menjadi satu kesatuan yang homegen. Campuran tersebut akan mengkeras 

seperti batuan. Pengerasan terjadi karena peristiwa reaksi kimia antara air 

dan semen. 

Beton yang mengeras juga dapat dikatakan sebagai batuan tiruan, 

dengan rongga-rongga antara butiran yang besar (agregat kasar atau batu 

pecah, dan diisi oleh batuan kecil (agregat halus atau pasir), dan pori-pori 

dari agregat hals diisi oleh semen dan air (pasta semen). Pasta semen juga 

berfungsi sebagai perekat atau pengikat dalam proses pengerasan. Sehingga 
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butiran-bitiran agregat saling terikat dengan kuat maka terbentukalah satu 

kesatuan yang padat dan tahan lama. 

Membuat beton sesungguhnya tidaklah sederhana hanya 

mencampurkan bahan-bahan dasarnya untuk membentuk campuran yang 

plastis sebagaimana sering terlihat pada bangunan sederhana. Tetapi jika 

ingin membuat beton yang baik, dalam arti memenuhi persyaratan yang 

lebih tepat karena karena tuntutan yang lebih tinggi, maka harus 

diperhitungkan dengan seksama cara-cara memeperoleh adukan beton segar 

yang baik dan menghasilkan beton keras yang baik pula. Beton segar yang 

baik ialah gabungan campuran antara semen agregat (halus dan kasar) dan 

air yang saling mengikat yang belum mengeras masih bersifat lunak dan 

dapat membentuk adukan dengan mudah, dapat diangkut, dapat dituang dan 

dapat dipadatkan, tidak ada kecenderungan untuk terjadi pemisahan kerikil 

(segregation) dari adukan maupun dari pemisahan air dan semen dari 

adukan. Beton keras yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama tahan aus 

kedap air dan kembang susutnya kecil (Tjokrodimulya, 1996 : 2). 

Menurut (Tjokrodimulyo 1996 : 2), beton memiliki kelebihan dan 

kekurangan antara lain sebagai berikut,Kelebihan beton : 

1. Beton segar dapat dengan mudah dicetak sesuai dengan 

keinginan. Cetakan dapat dipakai berulang kali sehingga lebih 

praktis. 
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2. Beton segar dapat disemprotkan pada permukaan beton lama 

yang retak maupun dapat diisikan kedalam retakan beton dalam 

proses perbaikan. 

3. Beton segardapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk 

dituang pada tempat-tempat yang posisinya sulit. 

4. Beton tahan aus dan tahan bakar, sehingga perawatanya lebih 

murah. 

5. Beton mampu menahan gaya tekan dengan baik, serta 

mempunyai sifat tahan terhadap korosi dan pembusukan oleh 

kondisi lingkungan. 

Kekurangan beton : 

1. Beton dianggap tidak mampu menahan gaya tarik, sehingga 

mudah retak. Oleh karena itu diberi baja tulangan sebagai 

penahan gaya tarik. 

2. Beton bersifat getas (tidak daktail) sehingga harus dihitung dan 

diteliti secara seksama agarsetelah dikompositkan dengan baja 

tulangan menjadi bbersifat daktail, terutama pada struktur tahan 

gempa. 

3. Untuk mendapatkan beton kedap air secara sempurna, harus 

dilakukan dengan pengerjaan yang teliti. 

4. Beton keras menuyusut dan mengembang bila terjadi perubahan 

suhu, sehingga perlu dilatasi (expantion joint) untukmencegah 

terjadinya retakan-retakan akibat terjadi perubahan suhu. 
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2.1.2 Agregat 

Agregat merupakan komponen beton yang paling berperan 

menentukan besarnya. Agregat untuk beton adalah butiran mineral alami 

atau buatan yang berfungsi sebagai bahan pengisi campuran beton. Agregat 

menempati 70 % volume beton sehingga dapat pengaruh terhadap sifat 

ataupun kualitas beton, sehingga pemilihan agregat merupakan bagian 

penting dalam pembuatan beton. 

Menurut Tjokrodimulyo (1992) agregat pada umumnya digolongkan 

menjadi 3 kelompok: 

1. Batu, untuk besar butiran lebih dari 40 mm. 

2. Kerikil, untuk besar butiran 5 mm sampai 40 mm. 

3. Pasir, untuk besar butiran antara 0,15 mm sampai 5 mm. 

Jenis agregat yang digunakan sebagai bahan penyusun beton adalah 

agregat kasar (kerikil) dan agregat halus (pasir). 

a. Agregat kasar  

Agregat kasar ialah agregat dengan besar butiran lebih dari 5 mm atau 

agregat yang semua butirannya dapat tertahan diayakan 4,75 mm. agregat 

kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil dari disintregasi alami 

dari batuan-batuan ataupun berupa batu pecahan yang diperoleh dari 

pecahan alami atau mesin. Agregat kasar harus terdiri dari butiran-butiran 

yang keras, permukaan yang kasar dan kekal. Agregat harus memenuhi 

syarat kebersihan yaitu, tidak mengandung lumpur lebih dari 1 %, dan tidak 

mengandung zat-zat organic yang dapat merusak beton. 
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b. Agregat halus  

Agregat halus ialah semua butiran lolos saringan 4,75. Agregat halus 

untuk beton bisa berupa pasir alami, hasil pecahan dari batuan secara alami, 

atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh mesin pemecah batu yang 

bisa disebut abu batu. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih 

dari 5 %, serta tidak mengandung zat-zat organik yang dapat merusak beton. 

Kegunaanya adalah untuk mengisi ruangan antara butiran agregat kasar dan 

memberikan kelecekan. 

Menurur Tjkrodimulyo (1996), beberapa factor yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan agregat untuk pekerjaan campuran beton, 

antara lain: 

1) Bentuk agregat  

Bentuk agregat dipengaruhi dua sifat, yaitu kebulatan dan 

sperikal. Kebulatan atau ketajaman sudut, ialah sifat yang dimiliki 

yang tergantung pada ketajaman relatif dari sudut dan ujung butir. 

Sedangkan sperikal adalah sifat yang tergantung pada rasio antara luas 

bidang permukaan butir dan volume butir. Bentuk butiran agregat 

lebih berpengaruh pada beton segar daripada setelah beton mengeras. 

Berdasarkan bentuk butiran agregat dapat dibedakan menjadi : agregat 

bulat, bulat sebagian, bersudut, panjang dan pipih. 

2) Tekstur permukaan butir  

Tekstur permukaan ialah suatu sifat permukaan yang tergantung 

pada ukuran, halus atau kasar, mengkilap atau kusam. Pada dasarnya 
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tekstur permukaan dapat dibedakan menjadi : sangat halus (glassy), 

halus, granuler, kasar, berkristal, berpori, dan berlubang-lubang. 

Tekstur permukaan tergantung pada kekerasan, ukuran molekul, 

tekstur batuan, dan besar gaya yang bekerja pada permukaan butiran 

yang menyebabkan kehalusan permukaan agregat.  

3) Berat jenis agregat  

Berat jenis agregat adalah rasio antara massa padat dan massa 

air dengan volume sama pada yang sama. Karena butiran agregat 

umumnya mengandung butiran pori-pori yang ada dalam butiran 

tertutup/tidak saling berhubungan, mka berat jenis agregat dibedakan 

menjadi dua istilah yaitu, berat jenis mutlak, jika volume benda 

padatnya tanpa pori dan berat jenis semu, jika volume benda padatnya 

termasuk pori-pori tertutupnya.  

4) Berat satuan dan kepadatan  

Berat satuan agregat ialah berat agregat dalam satu satuan 

volume, dinyatan dalam kg/liter atau ton/m3. Jadi berat satuan 

dihitung berdasarkan berat agregat dalm suatu tempat tertentu, 

sehingga yang dihitung volumenya ialah volume padat (meliputi pori 

tertutup) dan volume pori terbuka. 

5) Ukuran Maksimum Agregat  

Ukuran maksimum butiran agregat biasanya dipakai adalah 10 

mm, 20 mm, 40 mm. 
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6) Gradasi Agregat  

Gradasi agregat ialah distribusi dari butiran agregat. Bila butir-

butir agregat mempunyai ukuran yang sama (seragam), maka volume 

pori akan besar. Sebaliknya bila ukuran butirnya bervariasi maka akan 

terjadi volume pori yang kecil. Hal ini karena butiran yang kecil 

mengisi pori diantara butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya 

sedikit dengan kata lain kemampatanya tinggi.  

7) Kadar Air Agregat 

Kandungan air didalam agregat dibedakan menjadi beberapa 

tingkat, yaitu: (1) kering tungku, yaitu bener-bener tidak berair atau 

dapat secara penuh menyerap air, (2) kering udara, yaitu butir-butir 

agregat kering permukaanya tetapi mengandung sedikit air didalam 

porinya, (3) jenuh kering muka, yaitu tidak air di permukaan tetapi 

butir-butirnya berisi air sejumlah yang dapat diserap. Dengan 

demikian butiran tidak menyerap dan tidak menambah jumlah air bila 

dipkai dalam campuran adukan beton, (4) basa, yaitu butir-butir 

mengandung banyak air di permukaan maupun di dalam butiran, 

sehingga bila dipakai dalam campuran akan menambah air. 

Keadaan jenuh kering muka (Saturated Surface Dry, SSD) 

lebih dipakai sebagai standar, karena merupakan kebasahan agregat 

yang hamper sama dengan agregat dalam beton, sehingga agregat 

tidak mengurangi dan menambah air dalam pastanya, dan kadarair 
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dilapangan lebih banyak mendekati keadaan SSD dari pada kering 

tungku. 

8) Kekuatan dan Keuletan Agregat 

Kekerasan agregat tergantung dari kekerasan bahan 

penyusunnya. Butiran agregat dapat bersifat kurang kuat disebebkan 

dua hal yaitu karena terdiri bahan yang lemah atau terdiri dari partikel-

partikel yang kuat tetapi tidak terikat kuat.  

2.1.3 Semen Portland 

Semen portlan ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat 

hidrolis dan digiling bersama-bersama dengan bahan tambahan satu atau 

lebih bentuk Kristal senyawa kalsium sulfat (CaSO4. xH2O) dan boleh 

ditambah dengan bahan tambahan lainya (Mineralin component). Fungsi 

semen ialah untuk merekatkan butir-butir agregat agar terjadi suata massa 

yang padat atau kompak, selain itu juga untuk mengisi rongga diantara 

butiran-butiran agregat. 

Semen portland dibuat melalui beberapa langkah sehingga sangat 

halus dan memilikisifat adhesif maupun kohesi. Semen diperoleh dengan 

membakar karbonat atau batu gamping dan argillaceous (yang mengandung 

aluminia) dengan perbandingan tertentu. Bahan tersebut dicampur dan 

dibakar dengan sushu 1400℃-1500℃ dan menjadi klinker. Setelah itu 

didinginkan dan dihaluskan sampai seperti bubuk. Kemudian ditambahkan 

gips atau kalsium sulfat (CaSO4) kira-kira 2-4 % sebagai pengintrol waktu 
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peningkatan. Bahan lain kadang ditambahkan untuk semen khusus misalnya 

kalsium klorida untuk menjadikan semen yang cepat mengeras. Semen 

biasanya dikemas kantong 40kg. 

Tabel 2.1 Susunan oksida semen Portland 

No  Oksida Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kapur (CaO4) 

Silika (SiO2) 

Aluminia (Al2O3) 

Magnesia (MgO) 

Sulfur (SO3) 

Besi (Fe2O3) 

Soda / portash (Na2O + K2O) 

60 - 65 

17 - 25 

3 - 8 

0,5 - 4 

1 - 2 

0,5 - 4 

0,5 - 1 

 

Sesuai dengan tujuan pemakaiannya, semen Portland terbagi dalam 5 

jenis yaitu: 

 Jenis I : Semen untuk penggunaan umum, tidak menggunakan persyaratan 

khusus. 

 Jenis II : untuk konstruksi secara umum terutama sekali biladisyaratkan 

agak tahan terhadap sulfat dan panas hidrasi yang sedang. 

 Jenis III : Untuk konstruksi yang menuntut persyaratan kekuatan awal 

tinggi. 

 Jenis IV : Untuk konstruksi yang menuntut persyaratan panas hidrasi yang 

rendah. 

 Jenis V : Untuk konstruksi yang menuntut persyaratan tahan terhadap 

sulfat. 

 

 



17 
 

 

 

2.1.4 Air 

Air merupakan salah satu faktor yang penting, karena air bereaksi 

dengan semen akan menjadi pasta pengikat agregat. Air juga digunakan 

untuk pelumas dalam butiran agregat agar mudah dikerjakan dan 

dipadatkan. Air adalah campuran beton yang menyebabkan terjadinya 

proses hidrasi dengan semen. Jumlah air yang berlebihan akan menurunkan 

kekuatan beton. Namun air yang terlalu sedikit akan menyebakan terjadinya 

proses hidrasi yang tidak merata. 

Air yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainya lebih dari 

2gr/liter. 

2. Tidak mengandung garam yang dapat merusak beton lebih dari 

15gr/liter. 

3. Tidak mengandung kloridaa (Cl) lebih dari 0,5gr/liter. 

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 0,5gr/liter. 

2.1.5 Steel Fiber (Serat Kawat) 

Menurut sudarmoko (dalam Tjokrodimulyo, 1996 : 122) jika serat 

yang dipakai memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi dari beton, 

misalnya kawat baja, maka beton serat akan mempunyai kuat tekan, kuat 

tarik,dan modulus elastisitas yang sedikit lebih tinggi dari beton biasa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suherno (1990) membuktikan 

bahwa sifat-sifat beton kurang baik dari beton, yaitu getas, praktis tidak 

mampu menahan tegangan tarik dan ketahan yang sangat rendah terhadap 
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beban impactdapat diperbaiki dengan menambahkan fiber lokal yang terbuat 

dari potongan kawat pada adukan beton. Selain itu dibuktikan pula bahwa 

tingkat perbaikan dengan fiber lokal tidak banyak berbeda dengan hasil-

hasil yang dilaporkan di luar negeri dengan menggunakan steel fiber.  

Secara umum kawat yang digunakan sebagai fiber lokal tersebut 

antara lain kawat biasa, kawat bendrat, kawat baja. Diameter yang dipilih 

adalah ± 0,8-1.0 mm. Selanjutnya ketiga kawat tersebut dipotong dengan 

panjang ± 6 cm, sehingga secara visual telah mempunyai fiber baja yang 

telah dipakai di luar negeri. Kawat bendrat tersebut mempunyai kuat tarik 

sebesar 385 N/mm2,perpanjangan saat putus 5,5 % dan berat jenis 6,68. 

Nilai aspect ratio60-70 memberikan hasil yang optimal karena pull-out 

resistence cukup tinggi dan memeberikan hasil yang baik. 

Mengingat berbagai peningkatan mechanical propertis ( kuat desat, 

kuat tarik, tegangan kejut, dan daktalitas) dan dari segi harga persatuan berat 

kawat lokal tersebut (termurah adalah kawat bendrat, sedangkan baja dan 

kawat biasa berturut-turut 10 kali dan 1,5 kali harga kawat bendrat),maka 

fiber kawat lokal yang paling optimal potensinya adalah yang terbuat dari 

kawat bendrat. Oleh karena itu penelitian-penelitian sebelumnya difokuskan 

ke beton fiber local yang fibernya dari kawat bendrat. 
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Tabel 2.2. Sifat-sifat berbagai macam kawat yang digunakan sebagai 

bahan fiber lokal (Suhendro, 2000). 

 

No Jenis Kawat 
Kuat Tarik 

(Mpa) 

Perpanjangan pada 

saat putus 

(%) 

Specific 

Gravity 

1 Kawat Baja 230,0 10,5 7,77 

2 Kawat Bendrat 38,5 5,5 6,68 

3 Kawat Biasa 25,0 30,0 7,70 

 

2.1.6 Kuat Tekan (ƒ’c) 

Kuat tekan beton yang disyaratkan fc adalah kuat tekan beton yang 

ditetapkan oleh perencana struktur (benda uji berbentuk silinder dengan 

diameter 150 mm dan tinggi 300 mm), digunakan dalam perencanaan 

struktur beton, dinyatakan dalam Mega Paskal atau (Mpa) (SK-SNI-T-15-

1991-03). 

Nilai kuat beton didapatkan melalui tata cara pengujian standar, 

menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat 

dengan kecepatan peningkatan beban tertentu atas benda uji silinder beton 

(diameter 150 mm dan tinggi 300 mm) sampai hancur. Tata cara yang 

umumnya dipakai adalah standar ASTM (America Sosiety for Testing 

Material), C39-86. Menurut Dhipohusodo (1994 : 7), kuat tekan masing-

masing benda uji ditentukan oleh tegangan tekan tertinggi (fc) yang dicapai 

benda uji umur 28 hari akibat tekan selama percobaan, diperhitungkan 

sebagai berikut : 

ƒʼc =
p

A
 

Keterangan : 
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ƒʼc : Kuat Tekan Beton (MPa) 

P  : Beban Maksimum (N) 

A  : Luas Permukaan Uji (mm2) 

Menururt Tjokrodimulyo (1996:59), faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi kekuatan beton antara lain adalah faktor air semen, umur 

beton, jenis semen, jumlah semen, dan sifat agregat.  

1. Faktor Air Semen 

Faktor air semen adalah perbandingan antara berat air yang 

digunakan dengan berat semen. Hubungan antara faktor air semen 

(fas) dengan kuat beton secara umum dapat ditulis dengan rumus yang 

diusukjan Duff Abrams (1991) dalam Sakmeto dan Rahmadiyanto 

(2001 : 43) sebagai berikut : 

𝐹𝑐 =
𝐴

𝐵
1.5𝑥 

Keterangan : 

 Fc : kuat tekan beton pada umur tertentu 

 X  : fas (faktor air semen) 

 A,B : konstanta 

Dari rumus diatas tampakbahwa semakin rendah nilai fas 

semakin tinggi nilai kuat tekan betonnya, namun pada kenyataanya 

pada suatu nilai fas tertentu semakin rendah nilai fas kuat betonnya 

semakin rendah pula,  dilihat pada gambar 2.1. 

Dari gambar dibawah, jika nilai fas terlalu rendah adukan beton 

sulit dipadatkan. Dengan demikian ada nilai suatu fas tertentu yang 
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optimum yang menghasilkan kuat tekan maksimum (Tjokrodimulyo, 

1996: 60). 

 

 

 

 

 

Grafik 2.1 Hubungan antara kuat tekan dan faktor semen 

(Tjokrodimulyo 1996: 60). 

2. Umur Beton  

Kuat tekan beton bertambah sesuai dengan bertambahnya umur 

beton itu. Kecepatan bertambahnya kuat tekan beton tersebut sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : f.a.s dan suhu 

perawatan. Semakin tinggi nilai f.a.s semakin lambat kenaikan 

kekuatan betonnya, dan semakin tinggi suhu perawatan semakin cepat 

kenaikan kekuatan tekan betonnya. (Tjokrodimulyo 1996: 60). 

Kekuatan beton semakin lama semakin besar. Kekuatan beton 

pada umur 28 hari dianggap telah mencapai 100%, sedangkan 

kenaikan kekuatan beton setelah umur 28 hari akan bertambah secara 

otomatis. Hubungan antara kekuatan dan umur beton dapat dilihat 

pada gambar 2.2 dibawah ini. 

  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.2 Hubungan antara kekuatan dan umur beton (Ahmad Fauzi, 

2011) 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laju kenaikan kuat tekan 

beton DPP (dengan pasir pantai) sebelum umur 28 hari ternyata lebih 

tinggi dibandingkan beton TPP (tanpa pasir pantai). Adapun setelah 

mencapai umur diatas 28 hari laju kenaikan kuat tekan beton DPP 

lebih rendah dibandingkan beton TPP. 

Menurut Samekto dan Rahmadiyanto (2001: 44) pada Peraturan 

Beton Bertulang Indonesia 1971, disebutkan perbandingan kekuatan 

tekan (desak) beton pada berbagai umur beton seperti disajikan pada 

tabel 2.4 dibawah ini. 

Tabel 2.3 Perbandingan kekuatan beton berbagai umur (Samekto dan 

Rahmadiyanto, 2001: 44). 

Umur Beton (Hari) 3 7 14 21 28 90 385 

Semen portland biasa 0,40 0,65 0,88 0,95 1,00 1,20 1,35 

Semen Portland 

dengan kekuatan awal 

tinggi 

0,55 0,75 0,90 0,95 1,00 1,15 1,120 
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3. Jenis Semen  

Menurut SIII 0031-81 semen portland dibagi menjadi 5 jenis, 

yaitu jenis I, II, III, IV, dan V. jenis-jenis semen tersebut mempunyai 

laju kenaikan kekuatan yang berbeda, sebagai mana tampak pada 

gambar 2.3 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.3. Kuat tekan beton untuk berbagai jenis semen 

(Tjokrodimulyo 1996: 94). 

 

4. Jumlah Semen  

Menurut Tjokrodimulyo (1996: 61) jumlah kandungan semen 

berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Jika nilai f.a.s sama (nilai 

slump berubah), beton dengan jumlah kandungan semen tertentu 

mempunyai kuat tekan tertinggi. 

Jumlah semen yang terlalu sedikit, berarti jumlah air sedikit 

akan mengakibatkan sulitnya pemadatan adukan beton, sehingga kuat 

tekan beton rendah. Namun jika jumlah semen berlebihan maka 

jumlah air juga berlebihan sehingga beton mengandung banyak pori 

dan akibatnya kuat tekan beton rendah. 
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Jika nilai slump sama nilai f.a.s berubah. Beton dengan 

kandungan semen lebih banyak mempunyai kuat tekan lebih tinggi, 

hal ini karena pada nilai slump sama jumlah air hampir sama, 

sehingga penambahan semen berarti pengurangan nilai f.a.s yang 

berakibat penambahan kuat tekan beton. 

Menurut Wahyono (dalam Harmulif 2004: 30) pengaruh jumlah 

semen terhadap kuat tekan beton mempunyai pola yang sama dengan 

pengaruh pasta terhadap kuat tekan beton, tetapi memiliki jumlah 

semen optimum yang relatif sama untuk semua nilai f.a.s, yaitu 

352kg/m3. Hubungan antara jumlah semen dan kuat tekan beton untuk 

setiap nilai f.a.s seperti ditunjukan pada gambar 2.4 dibawah ini. 

 

Grafik 2.4 Hubungan antara jumlah semen dan kuat tekan beton 

untuk setiap nilai f.a.s(Wahyono dalam Harmulif 2000). 

 

5. Sifat Agregat  

Menurut Samekto dan Rahardiyanto (2001: 11) agregat adalah 

butiran mineral sebagai pengisi dalam campuran mortar dan 
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beton.Sifat agregat yang paling banyak berpengaruh terhadap 

kekuatan beton adalah kekerasan permukaan dan ukuran 

maksimumnya (Tjokrodimulyo 1996: 61). 

Pemakaian ukuran butir maksimum agregat yang lebih besar, 

memerlukan jumlah pasta yang sedikit untuk mengisi rongga-rongga 

pada butirnya, berarti sedikit pula pori-pori pada beton, sehingga kuat 

tekannya lebih tinggi. Namun sebaliknya karena butiran agregat yang 

besar,maka luas permukaannya lebih sempi, sehingga kekuatan 

lekatan antara permukaan agregat kurang kuat, sehingga retakan-

retakan kecil pasta disekitar agregat akan mudah terjadi. Dengan 

alasan ini maka padabeton dengan kuat tekan tinggi disarankan 

menggunakan agregat dengan ukuran butiran maksimum yang sama 

20 mm. 

Bentuk agregat yang bersudut (batu pecah) mempunyai luas 

permukaan yang lebih besar (kerikil), sehingga mempunyai daya lekat 

dengan pasta yang lebih kuat. Dengan adanya lekatan antara batuan 

dengan pasta yang baik, dimana retak rambut atau micro crack akibat 

gaya tekan biasanya dimulai, maka kekuatan beton lebih tinggi 

(Tjokrodimulyo 1992; 43). 

Menurut Wahyono (dalam Harmulif 2004: 31), pengaruh 

kekerasan permukaan agregat terhadap kuat tekan beton adalah pada 

f.a.s yang sama. Pemakaian agregat kasar dari batu pecah akan 

mempunyai kuat tekan lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
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pemakaian agregat dari kerikil alami,karena agregat kasar dari batu 

pecah mempunyai ikatan antar butir yang baik,sehingga membentik 

daya lekat yang kuat. Dengan lekatan yang kuat menjadikan kekuatan 

beton menjadi lebih tinggi. Hubungan antara jumlah semen dengan 

kuat tekan beton pada jenis agregat yang berbeda yaotu batu pecah 

ukuran maksimum 40 mm dan kerikil alami ukuran 40 mm dapat 

dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini.  

 

 

Grafik 2.5 Hubungan antara jumlah semen dengan kuat tekan 

beton padajenis agregat yang berbeda, yaitu batu pecah 

ukuran maksimum ukuran 40 mm dan kerikil alami ukuran 

40 mm (Wahyono, 2000). 

 

2.1.7 Kuat Tarik Belah 

Kuat tarik belah (ft) adalah kuat tarik beton yang ditentukan 

berdasarkan kuat tekan belah dari silinder beton yang ditekan padaa sisi 

panjangnya (SK-SNI-T-15-1991-03). 

Menurut Dhipohusodo (1994: 10) nilaikuat tekan dan tarik bahan 

beton tidak berbanding lurus, setiap usaha perbaikan mutu kekuatan tekan 
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hanya disertai peningkatan kecil kuat tariknya. Suatu perkiraan kasar dapat 

dipakai, bahwa nilai kuat tarik bahan beton normalhanya berkisar antara 

9%-15% dari kuat tekannya. Kuat tarik bahan beton yang tepat sulit untuk 

diukur. Suatu pendekatan yang umum dilakukan menggunakan modulus of 

rupture, ialah tegangan tarik lentur beton yang timbul pada pengujian 

hancur balok beton polos (tanpa tulangan), sebagai pengukur kuat tarik 

sesuai dengan teori elastis.  

Kuat tarik beton juga ditentukan melalui pengujian split cilinder yang 

umumnya memberikan hasil yang lebih baik dan mencerminkan kuat tarik 

yang sebenarnya. Nilai pendekatan yang diperoleh dari hasil pengujian 

berulang kali mencapai kekuatan 0,50-0,60 'fc . Pengujian tersebut 

menggunakan benda uji silinder beton berdiameter 150 mm tinggi 300 mm, 

diletakan pada arah memanjang pada diatas alat penguji kemudian beban 

tekan diberikan merata arah tegak dari atas pada seluruh panjang silinder. 

Apabila kuat tarik terlampaui, benda uji terbelah menjadi dua bagian dari 

ujung keujung. Tegangan tarik yang timbul sewaktu benda uji terbelah 

disebut sebagai split silinder strength, diperhitungkan sebagai berikut : 

ft = 
2𝑃

𝜋𝐿𝐷
 

Keterangan : 

 ft : Kuat tarik belah (N/mm2) 

 P : Beban pada waktu belah (N) 

 L : Panjang benda silinder (mm) 
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 D : Diameter benda uji silinder (mm) 

2.1.8 Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu tentang penggunaan serat kawat bendrat pada 

bahan campuran adukan beton memberikan hasil sebagai berikut : 

1. Sudarmoko (dalam Tjokrodimulyo 1996: 122), hasil penelitian yang 

menggunakan kawat bendrat dengan panjang 60 mm, 80 mm, dan 100 

mm menunjukan bahwa tambahan 1% dari volume beton mampu 

menaikan kuat tekan beton sekitar 25%, kuat tarik 47%, dan modulus 

elastisitas 10%. 

2. Ferry Eko Mardiyanto (STTNAS),penambahan serat kawat bendrat 

dalam adukan beton non pasir menghasilkan kenaikan kuat tekan 

sebesar 10,203% pada konsentrasi fas 0,45 dan serat bendrat 1%. 

Peningkatan kuat tarik sebesar 58,932%, dengan fas 0,35 dan serat 1%, 

peningkatan kuat lentur sebesar 31,7% pada fas 0,35 dan serat 1%. 

Sedangkan kemampuan optimal beton dalam menahan gaya tekan, tarik, 

dan lentur dicapai pada kadar serat 1% dan fas 0,40. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

2.2.1 Beton Serat (Fiber Concrete) 

Beton serat adalah bagian komposit yang terdiridari beton biasa dan 

bahan lain yang berupa serat. Serat padaumumnya berupa batang-batang 

dengan diameter 5-500 µm (mikro meter) dan panjang sekitar 25 mm 

sampai 100 mm. bahan serat dapat berupa : serat asbestos, serat tumbuhan 
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(ijuk, rami, bambu), serat plastic (propylene), atau potongan kawat baja 

(Tjokrodimulyo 1996: 122). 

Pendapat lain mengatakan bahwa penambahan fiber adalah memberi 

tulangan beton dengan serat baja yang disebar secara merata kedalam 

adukan beton dengan orientasi random. Sehingga beton tidak mengalami 

retakan-retakan yang terlalu dini akibat pembebanan maupun panas hidrasi 

(Sorousihan dan Bayasi, 1987). 

Menurut Sudarmoko (dalam Tjkrodimulyo, 1996: 122) jika serat yang 

dipakai memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada beton, 

misalnya kawat baja, maka beton serat akan mempunyai kuat tekan, kuat 

tarik, modulus elastisitas yang sedikit lebih tinggi dari beton biasa. Hasil 

penelitian yang menggunakan kawat bendrat dengan panjang 60 mm, 80 

mm, dan 100 mm menunjukan bahwa tambahan 1% dari volume beton 

mampu menaikan kuat tekan beton sekitar 25%,kuat tarik 47%,dan modulus 

elastisitas 10% sebagaimana tampak dalam table 2.4 berikut ini : 

Tabel 2.4. kuat tekan, kuat tarik, dan modulus elastisitas, 

beton serat dengan serat bendrat 

(Sudarmoko dalam Tjokrodimulyo 1996: 123). 

 
No Volume 

Serat (%) 

Panjang 

Serat 

(mm) 

Kuat Tekan Kuat Tarik Modulus 

Elastisitas 

(10Mpa) 

(MPa) (%) (MPa) (%)  

1 0 0 34,22 100 3,34 100 3,978 

2 1 60 41,66 121,7 4,72 141,3 4,463 

3 1 80 42,85 125,2 4,93 147,6 4,563 

4 1 100 42,79 125,0 4,91 147,2 4,625 
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Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penambahan serat 

kedalam adukan beton dapat memberikan keuntungan berupa perbaikan 

beberapa sifat beton (Suhendro 2000: 7), yaitu : 

1. Daktalitas (duktility), yang berhubungan dengan kemampuan bahan 

untuk menyerap energi (energi absorption). 

2. Ketahanan terhadaap beban kejut (impact resistens). 

3. Kemampuan untuk menahan tarik dan momen lentur.  

4. Ketahanan terhadap kelelahan (fatique life). 

5. Ketahanan terhadap kesusutan (shringkage). 

6. Ketahanan terhadapkeausan (abration), fragmentasi (fragmentation), dan 

spalling. 

Fenomena ini mendasari keberanian diajukan konsep bahwa kuat 

tarikbeton fiber layak diperhitungkan dalam analisis, dan asumsi ini 

membuat semua formula analisis tampang pada beton konvensionalperlu di 

modifikasi secara menyeluruh. 

2.3 Hipotesa 

Hipotesa diajukan dalam penelitian ini adalah penambahan serat 

kawat bendrat pada adukan beton dapat menambah nilai kuat tekan dan kuat 

tarik. Pada komposisi serat 1% beton mencapai nila kuat tekan dan kuat 

tarik yg paling optimal, sedangkan pada komposisi serat 2% dan 3% beton 

mengalami penurunan kuat tekan dan kuat tariknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Semakin besar penambahan serat kawat bendrat (steel fiber) ke dalam 

adukan beton maka semakin tinggi nilai kuat tekan beton hingga 

mencapai batas maksimum, dan kuat tekan beton menurun pada saat 

penambahan serat melibehi batas maksimum. Kuat tekan beton 

minimum terjadi pada beton normal atau penambahan serat 0 % yaitu 

20,75 MPa. Dan kuat tekan maksimum terjadi pada saat penambahan 

serat sebanyak 2 % yaitu sebesar 25,59 MPa. 

2. Semakin besar penambahan serat kawat bendrat (steel fiber) ke dalam 

adukan beton maka nilai kuat tarik belah beton semakin tinggi hingga 

mencapai batas maksimum. Kuat tarik belah minimum terjadi pada 

beton normal atau penambahan serat 0 % yaitu sebesar 1,95 MPa. Dan 

kuat tarik belah maksimum terjadi pada saat penambahan serat 

sebanyak 2 % yaitu sebesar yaitu 2,38 MPa. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan serat 

kawat bendrat pada campuran beton, maka hal-hal yang perlu disarankan 

dari hasil penelitian antara lain : 
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a. Pada saat pengerjaan beton terutama dalam penambahan serat 

kawat bendrat dalam adukan perlu diperhatikan dengan baik. 

Yaitu pada saat penuangan atau pencampuran serat dengan cara 

individu, sehingga penyebaran serat lebih merata. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penambahan serat 

kawat bendrat dengan rentang variasi tertentu untuk memperbaiaki 

penurunan workability, misalnya bisa menggunakan bahan 

tambahan serat polypropylene. 

c. Perlu dilakukan penelitian tentang penambahan serat kawat 

bendrat (steel fiber) menggunakan ukuran serat yang lebih panjang 

atau pendek. 
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