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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini setelah dilakukan analisis hasil perhitungan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Teknik Sipil 

Universitas Lampung berupa sampel beton silinder adalah mewakili tiang 

pancang beton di daerah pinggir pantai. 

2. Pada perkuatan dengan GFRP 1 layer, 2 layers dan 3 layers berturut-

turut didapatkan peningkatan kuat tekan sebesar 41,7%, 77,85% dan 

192,6% terhadap beton tanpa GFRP. Persentase peningkatan kuat tekan 

menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring bertambahnya jumlah 

layer, hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah layer GFRP maka 

semakin tinggi kuat tekan beton.  

3. Pada perkuatan dengan GFRP 1 layer 2 layers dan 3 layers berturut-turut 

didapatkan peningkatan kuat tarik belah sebesar 171,84%, 154,54% dan 

240,06% terhadap beton tanpa GFRP.  Persentase peningkatan kuat tarik 

belah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada perkuatan GFRP 

2 layers nilai persentase peningkatannya lebih rendah dari perkuatan 

GFRP 1 layer hal ini dapat disebabkan mutu beton yang buruk atau 
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terdapat faktor penyebab lain. Maka dapat disimpulkan perkuatan beton 

dengan GFRP dan epoxy underwater efektif meningkatkan kuat tarik 

belah beton. 

4. Nilai modulus elastisitas (Ec) rata-rata dial gauge/modulus tanpa GFRP 

dan dengan perkuatan GFRP 1 layer 2 layers dan 3 layers berturut-turut, 

32753,71 MPa, 12438,51 MPa, 52946,20 MPa, 50151,52 MPa. Nilai Ec 

rata-rata dial gauge/modulus yang mengalami penurunan dan 

peningkatan menunjukkan hasil ini tidak sesuai yang diharapkan, karena 

seiring bertambahnya jumlah layer GFRP seharusnya dapat menekan 

perpendekan pada beton sehingga meningkatkan nilai modulus 

elastisitasnya.  

5. Kerusakan pada beton akibat uji kuat tekan dengan GFRP 3 layers , 2 

layers dan 1 layer berturut-turut memilki lebar pengelupasan GFRP 

terkecil hingga terbesar, sedangkan kerusakan beton tanpa GFRP terlihat 

paling buruk dibanding beton dengan perkuatan GFRP. Hal ini 

menunjukkan semakin banyak jumlah layer maka semakin kecil 

kerusakan pada beton akibat pembebanan 

6. Hasil analisis pola retak pada pengujian kuat tekan menunjukkan 

pembebanan maksimum yang diberikan pada sampel tanpa GFRP 

mengkibatkan sampel mengalami kehancuran, maka dapat diasumsikan 

jika terjadi pembebanan maksimum pada kolom suatu struktur, kolom 

tersebut akan langsung mengalami kehancuran dan struktur akan runtuh. 

Sampel yang diberikan perkuatan GFRP saat diberi beban maksimum, 
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GFRP mengelupas terlebih dahulu dan mengekang beton di dalamnya, 

jika terjadi pada kolom suatu struktur maka kolom masih dapat berfungsi 

menopang struktur di atasnya sehingga dapat menurunkan resiko 

kecelakaan.  

7. Beton dengan perkuatan GFRP 1 layer, 2 layers dan 3 layers memiliki 

nilai luas yang semakin bertambah, hal ini mempengaruhi hasil kuat 

tekan yaitu semakin banyak jumlah layer maka semakin besar nilai luas 

penampang sehingga semakin besar kuat tekan beton. 

 

B. Saran 

1. Hasil persentase peningkatan kuat tekan dan kuat tarik belah yang tinggi 

membuktikan bahwa perkuatan beton bawah air menggunakan GFRP dan 

epoxy underwater sangat disarankan untuk perkuatan tiang pancang 

beton di lapangan. 

2. Pada penelitian ini telah diuji kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus 

elastisitas beton, maka dapat disarankan pada penelitian selanjutnya 

dilakukan uji tarik lentur beton untuk mengetahui kelengkapan sifat 

mekanis beton. 


