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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Beton 

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidrolik lain, 

agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran 

tambahan yang membentuk massa padat.  

 

Beton memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu:  

1. Harga relatif murah 

2. Mempunyai kekuatan tekan yang tinggi 

3. Adukan beton mudah diangkut dan dicetak dalam bentuk yang diinginkan 

4. Kuat tekan beton jika dikombinasikan dengan baja akan mampu untuk 

memikul beban yang berat 

5. Dalam pelaksanaannya adukan beton dapat disemprotkan atau dipompakan 

ke tempat tertentu yang cukup sulit 

6. Biaya perawatan yang cukup rendah 

 

Beton juga memiliki beberapa kelemahan diataranya yaitu: 

1. Kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak dengan demikian perlu  

diberi baja tulangan. 
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2.  Adukan beton menyusut saat pengeringan sehingga perlu dibuat perluasan   

sendi (expansion joint) untuk struktur yang panjang 

3. Beton sulit untuk kedap air secara sempurna 

4. Beton bersifat getas (tidak daktail) 

B. Tyfo
®
 Fibrwrap

®
 Systems 

Tyfo
®
 fibrwrap

®
 systems adalah one stop solution yang diberikan oleh Tyfo 

berupa sistem yang mencakup desain, material, aplikasi dan garansi serta 

dilakukan oleh Tyfo itu sendiri. 

 

Tyfo
®
 fibrwrap

®
 systems adalah salah satu produsen dan spesialis dalam 

bidang FRP. FRP (Fibre Reinforced Polymer) adalah hasil kombinasi serat 

dan damar. Prinsip dari penambahan FRP sama seperti penambahan plat baja, 

yaitu menambah kekuatan di bagian tarik dari struktur. FRP yang sering 

digunakan pada perkuatan struktur adalah plate/composite dan fabric/wrap.  

 

Bentuk plate lebih efektif dan efisien untuk perkuatan lentur baik pada balok 

maupun pelat serta pada dinding, sedangkan bentuk wrap lebih efektif dan 

efisien untuk perkuatan geser pada balok serta meningkatkan kapasitas beban 

aksial dan geser pada kolom.  

 

Keuntungan perkuatan menggunakan FRP (Fibre Reinforced Polymer): 

1. Tidak merusak dan mudah dipasang 

2. Waktu shutdown/pemberhentian operasi singkat yang pendek atau tidak 

perlu waktu shutdown 

3. Ringan dan berkekuatan tarik tinggi 
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4. Tidak memerlukan peralatan berat atau khusus 

5. Dapat diaplikasi di lokasi yang mempunyai ruang sempit dan sulit 

6. Dapat menyatu dengan material finishing 

7. Dapat diaplikasi di bawah air  

8. Meningkatkan bending strength elemen lentur 

9. Meningkatkan kuat geser pada balok, kolom dan dinding 

10. Meningkatkan daya tahan terhadap beban vertikal pada kolom 

11. Meningkatkan ductility karena cyclic loading 

12. Tidak menyebabkan korosi dan dapat mencegah korosi 

Jenis properti fiber dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jenis properti fiber 

 

Dikutip dari Sihotang (2012) 

Jenis produk FRP yaitu carbon, glass dan aramid fiber dengan kombinasi 

yang unik dengan Tyfo
®
 polymer menjadi satu kesatuan komposit fiber. 

Tabel 1. Typical Properties of fiber

Modulus Tensile Elongation 

Diameter Relative of Elasticity Strength at Break

Fiber (μm) Density (Gpa) (Gpa) (%)

Steel 5-500 7.84 200 0.5-2.0 0.5-3.5

Glass 9-15 2.60 70-80 2-4 2-3.5

Asbestos

   Crocidolite 0.02-0.4 3.40 196 3.5 2.0-3.0

   Chrysotile 0.02-0.4 2.60 164 3.1 2.0-3.0

Fibrillated polypropylene 20-200 0.90 5-77 0.5-0.75 8

Aramid (Kevlar) 10 1.45 65-133 3.6 2.1-4.0

Carbon (high strength) 9 1.90 230 2.6 1

Nylon - 1.10 4.0 0.9 13.0-15.0

Cellulosa - 1.20 10 0.3-0.5 -

Acrylic 18 1.18 14-19.5 0.4-1.0 3

Polyethylene - 0.95 0.3 0.7 x 10-2
10

Wood fiber - 1.50 71.0 0.9 -

Sisal 10-50 1.50 - 0.8 3

1 Gpa = 1000 Mpa = 145 x 103 psi

Sumber : Dr. Kimberly kurtis, CEE 3020 Materials of Construction Georgia Tech.
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Karakter dari bahan-bahan glass, aramid dan carbon dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Karakteristik bahan glass, aramid dan carbon 

 

Sumber: fyfefibrwrapindonesia.presentation-tyfo’2012bahasa.pdf 

Sistem Tyfo® fibrwrap® dapat digunakan untuk:  

1. Perlindungan struktur secara keseluruhan     

2. Memperbaiki ketahanan gempa suatu bangunan   

3. Memperkuat jembatan dengan menaikkan tingkat beban, ketahanan 

gempa, perbaikan dampak kerusakan dan memperpanjang umur jembatan    

4. Upgrade struktur (menaikkan kekuatan balok, pelat, dan kolom yang 

sudah ada)   

5. Memperkuat struktur yang tidak lagi memiliki kekuatan disain aslinya 

karena kesalahan konstruksi, korosi dan penambahan beban  
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6. Rehabilitasi pipa atau perkuatan pipa untuk mengatasi peningkatan 

tekanan dari dalam, beban lentur, traffic dan beban tanah. Sistem Tyfo® 

fibrwrap® dapat dilem dari luar maupun dari dalam pipa     

7. Ideal untuk  perkuatan struktur industri karena angka perbandingan 

kekuatan dan berat yang tinggi, serta kemudahan pemasangan   

8. Memperbaiki struktur yang korosi/berkarat   

9. Memperkuat struktur beton dan struktur pada area laut yang mana dapat 

memperbaiki dan memelihara element struktur yang ada     

10. Perlindungan dari kebakaran  

11. Dapat dipakai dengan berbagai jenis coating untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing proyek   

 

Dalam prakteknya, sistem Tyfo® fibrwrap®  didukung dengan desain 

engineering akan memberikan kepastian peningkatan kapasitas struktur 

setelah dilakukan perkuatan.  

 

Pengujian perkuatan dengan Tyfo
®
 fibrwrap

®
 systems dapat meningkatkan 

kapasitas struktur, perbaikan struktur akibat gempa, perbaikan pipa, perkuatan 

terhadap ledakan dan perbaikan karena korosi ataupun untuk rehabilitasi 

struktur jembatan dan lain-lain. 

 

Sejak 1988, Tyfo® fibrwrap® systems telah diuji coba dan terbukti efektif 

dan tahan lama. Lebih dari 500 struktur dan bahan uji, baik yang sudah rusak 

ataupun masih normal telah diuji dengan menggunakan Tyfo® fibrwrap® 

systems. Tyfo® fibrwrap® systems harus didesain sesuai ACI 318-05. Syarat 

kekuatan dan faktor beban dinyatakan dalam ACI 318-05.  

http://www.strength-construction.biz/perkuatan-dan-proteksi-pipa.html
http://www.strength-construction.biz/perkuatan-dan-proteksi-pipa.html
http://www.strength-construction.biz/perkuatan-dan-proteksi-pipa.html
http://www.strength-construction.biz/retrofit-struktur-dan-perlindungan-korosi-pada-industri.html
http://www.strength-construction.biz/perkuatan-dermaga.html
http://www.strength-construction.biz/perkuatan-dermaga.html
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Produk Tyfo yaitu GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) dan Epoxy. 

GFRP dan epoxy sendiri terdiri dari beberapa produk seperti dijelaskan di 

bawah ini. 

1. GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) 

GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) adalah salah satu produk FRP 

berbahan glass. GFRP memilki dua produk  yaitu Tyfo SEH-25A dan Tyfo 

SEH-51A.  

a. Tyfo SEH-25A dikombinasikan dengan bahan epoxy untuk 

meningkatkan  kekuatan dan daktalitas dari jembatan, bangunan dan 

struktur lainnya. 

b. Tyfo SEH-51A terdiri dari serat material kaca berorientasi dalam arah 

0° dengan penambahan serat kaca yang berwarna kuning yang 

berorientasi dalam arah 90° dan tegak lurus serat kaca. Kegunaan Tyfo 

SEH-51A dikombinasikan dengan bahan epoxy untuk meningkatkan  

kekuatan dan daktalitas dari jembatan, bangunan dan struktur lainnya. 

Keuntungan Tyfo SEH-51A yaitu: 

 Memiliki masa pakai yang lama 

 Gulungan GFRP dapat dipotong sesuai kebutuhan sebelum 

dikirimkan 

 100% bebas bahan pelarut 

 Ramah lingkungan 

 

Data Tyfo SEH-51A dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan data 

campuran Tyfo SEH-51A dan Epoxy dapat dilihat pada Tabel 4. 

http://www.fyfeindonesia.com/wp-content/uploads/2011/11/1.-Tyfo-SEH-25A.pdf
http://www.fyfeindonesia.com/wp-content/uploads/2011/11/2.-Tyfo-SEH-51A.pdf
http://www.fyfeindonesia.com/wp-content/uploads/2011/11/2.-Tyfo-SEH-51A.pdf
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Tabel 3. Typical dry fibre properties 

 

Sumber: fyfefibrwrapindonesia.2.tyfoSEH-51A.pdf 

 

Tabel 4. Composite gross laminate properties 

 
 

Sumber: fyfefibrwrapindonesia.2.tyfoSEH-51A.pdf 

Kondisi penyimpanan Tyfo SEH 51A yang baik yaitu pada suhu 4
0
-32

0
 

C, menjaga suhu tetap normal atau jauh dari kondisi beku, serta 

menjauhkan dari kontaminasi uap dan air.  

 

Pemasangan GFRP dilakukan oleh aplikator terlatih dan bersertifikat 

serta harus sesuai standar quality kontrol Fyfe co. Gambar Tyfo SEH-

51A dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. GFRP Tyfo SEH-51A 

2. Epoxy 

Epoxy adalah perekat yang berfungsi merekatkan GFRP dengan bahan lain 

seperti beton, baja, pipa dan lain-lain. Jenis-jenis Epoxy diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Saturation (tyfo S) 

b. All puspose (WS) 

c. Metal bond 

d. Track coat 

e. SW-1 

f. Wet prime 

 

Epoxy underwater dengan merek dagang Tyfo SW-1, memilki formula 

yang terdiri dari epoxy damar, pengeras, dan pengisi lembam. Epoxy ini 

khusus dirancang untuk aplikasi bawah air pada permukaan baja, beton 

dan lain-lain. 

 

Tyfo SW-1 diformulasikan  untuk digunakan sebagai bahan penambal, 

primer dan bahan perekat dalam aplikasi serat pembungkus. Tyfo SW-1 
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dapat digunakan untuk melapisi atau memperbaiki beton dan material baja 

di dalam air, dimana Tyfo SW-1 berfungsi memberikan perlindungan 

terhadap korosi dan kerusakan akibat garam atau air tawar. Epoxy ini 

diformulasikan khusus untuk struktur daerah pantai. 

 

Perbandingan pencampuran epoxy dibagi berdasarkan volume dan berat 

epoxy. Perbandingan berdasarkan volume yaitu 100 bagian komponen A 

dicampur dengan 74 bagian komponen B.  

 

Perbandingan beradasarkan berat yaitu 100 bagian komponen A dicampur 

dengan 56 bagian komponen B. Permukaan harus rata, bersih, bebas dari 

tumbuhan laut atau bahan lain yang akan merusak adhesi.  

 

Nilai volume dan berat pada pencampuran epoxy dapat dihitung melalui 

rumus berat jenis, sedangkan rumus untuk berat jenis adalah hasil bagi 

antara berat dan volume dengan satuannya adalah t/m
3
.  

 

Nilai berat jenis epoxy adalah 1,6 t/m
3
, dengan diketahui volume epoxy 

maka dapat diketahui berat epoxy tersebut melalui rumus berat jenisnya. 

Dengan diketahui volume epoxy setara dengan beratnya melalui rumus ini, 

maka dapat dibuat perbandingan untuk pencampuran epoxy. 

Cara mengaplikasikan Tyfo SW-1 yaitu: 

a. mempersiapkan permukaan yang akan diperkuat. 

b. Mengaplikasikan Tyfo SW-1 segera setelah persiapan permukaan untuk 

mengurangi kemungkinan kontaminasi permukaan.  
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c. Melakukan pencampuran Tyfo SW-1 dengan perbandingan 100 bagian 

berat komponen A dengan 56 bagian berat komponen B pada suhu 

sekitar ≥ 40
0
 F (≥ 4

0
 C). 

d. Pencampuran dilakukan dengan mixer berkecepatan redah selama 3-5     

menit. 

e. Mengoleskan Tyfo SW-1 pada permukaan yang akan diperkuat dengan 

tangan bersarung atau dengan sekop. 

Klasifikasi Tyfo SW-1  dapat dilihat pada Tabel 5, sedangkan Tyfo sw-1 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Tabel 5. Typical material properties at 75
0
 F 

 

   Sumber: fyfefibrwrapindonesia.2.tyfoSW-1(underwater).pdf 
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Gambar 2. Tyfo SW-1 

 

C. Aplikasi GFRP pada Beton 

Proses aplikasi GFRP dan epoxy underwater pada struktur bangunan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perbaikan permukaan beton yang akan dibalut (wraping) GFRP. Perbaikan 

beton dibagi tiga yaitu perbaikan ringan, perbaikan sedang dan perbaikan 

berat. Metode perbaikan  berat ditentukan oleh jenis kerusakan strukturnya 

yang meliputi:  

a. Coating  

Perbaikan coating adalah melapisi permukaan beton dengan cara 

mengoleskan atau menyemprotkan bahan yang bersifat plastik dan cair. 

Lapisan ini digunakan untuk menyelimuti beton terhadap lingkungan 

yang merusak beton. 

b. Injection (grouting) 

Perbaikan injection adalah memasukkan bahan yang bersifat encer ke 

dalam celah atau retakan pada beton, kemudian disuntikkan dengan 

tekanan, sampai terlihat pada lubang atau celah lain telah terisi atau 

mengalir keluar. 
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c. Shotcrete  

Perbaikan shotcrete adalah menembakkan mortar atau beton dengan 

ukuran agregat yang kecil pada permukaan beton yang akan diperbaiki. 

Shotcrete dapat digunakan untuk perbaikan permukaan yang vertikal 

maupun horisontal dari bawah. 

d. Prepacked Concrete  

Perbaikan prepacked concrete adalah mengupas beton, kemudian 

dibersihkan dan diisi dengan beton segar, beton baru ini dibuat dengan 

cara mengisi ruang kosong dengan agregat sampai penuh. Kemudian 

disuntikkan dengan mortar yang sifat susutnya kecil dan mempunyai 

ikatan yang baik dengan beton lama. 

2. Cat dasar/mengoleskan (priming) permukaan beton dengan tyfo SW-1 

Epoxy. 

3. Penjenuhan (saturation) Tyfo SEH 51-A dengan Tyfo SW-1 epoxy 

menggunakan kuas. 

4. Membungkus (wraping) permukaan beton dengan Tyfo seh-51 A setelah 

permukaan dioleskan epoxy. 

5. Pelapisan dengan mortar dengan tujuan melindungi dari sinar ultraviolet. 

 

Beberapa perkuatan struktur di Indonesia yang menggunakan GFRP 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pekuatan pada kolom beberapa bangunan yaitu Senopati at 8 residence 

Building Jakarta, Bank NISP Kelapa Gading Jakarta, Gedung Graha 

Utomo Jalan Raden Saleh Jakarta dan Pertamina UP IV Cilacap. 
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2. Perkuatan pada balok beberapa bangunan yaitu Hotel Grand Royal 

Panghegar Bandung, TCC Telkomsel Padang, PT Yamaha MMI Jakarta, 

Kantor Butik di Senayan City Jakarta dan Sudirman Place di Jakarta. 

3. Perkuatan pada pelat beberapa bangunan yaitu Sea Water Intake PT 

Tripolyta Cilegon Indonesia dan Graha Mobisel Building. 

4. Perkuatan pada jembatan yaitu Jembatan Noel Mina NTT, Jembatan 

Tondo Baubau, Jembatan penghubung Kepulauan Banyak Aceh dan 

Flyover Yos Sudarso Medan. 

5. Perkuatan pada struktur pantai yaitu PT Polychem Cilegon, Jetty Tanjung 

Intan Cilacap dan PT Tripolyta Jetty Cilegon Banten. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Sudarsana dan Sutapa (2007) meneliti pengaruh perkuatan kolom bulat beton 

bertulang menggunakan 1 lapis GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) 

dengan variasi overlaping terhadap perilaku keruntuhan, daya dukung aksial 

dan daktilitas aksial kolom. Kolom bulat beton bertulang dibuat sebanyak 21 

buah silinder berukuran 150 mm dan tinggi 300 mm, kuat tekan rencana 

adalah 20 MPa dengan variasi overlaping GFRP adalah 100%, 150%, 200%, 

250% dan 300% dari overlaping hasil perhitungan.  Panjang  overlapping  

GFRP  dihitung berdasarkan  tegangan  tarik  ultimit  GFRP (ffu)  dan  

tegangan  rekatan  ultimit  GFRP (tbu). Dari perhitungan tersebut didapat 

panjang  lewatan  (overlapping) minimal  untuk  mendukung  tercapainya 

kekuatan serat adalah 8 mm, sehingga didapat variasi overlaping berturut-turut 

sebesar  12  mm,  16  mm,  20  mm,  24  mm. Pengujian dilakukan saat umur 
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beton 20 hari dengan memberikan beban tekan pada benda uji sampai benda 

uji mengalami keruntuhan. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata adalah sebesar 

14,56 MPa. Peningkatan daya dukung aksial rata-rata yang diperoleh adalah 

226,67 KN dan 295 KN untuk sampel tanpa GFRP, 340 KN (meningkat 

15,25%) untuk beton dengan overalaping 8 mm, 335 KN (meningkat 13,56%) 

untuk beton dengan overlaping 12 mm, 330 KN (meningkat 11,86%) untuk 

beton dengan overlaping 16 mm, 335 KN (meningkat 13,56%) untuk beton 

dengan overlaping 20 mm serta 335 KN (meningkat 13,56%) untuk beton 

dengan overlaping 24 mm. Kesimpulan pada penelitan ini yaitu variasi 

overlaping tidak begitu mempengaruhi peningkatan kekuatan kolom bulat 

beton bertulang yang diberi perkuatan dengan satu lapis GFRP.  

 

Nuryadin (2012) meneliti pengaruh perkuatan GFRP terhadap kapasitas lentur 

kolom berpenampang lingkaran beton bertulang. Perkuatan kolom 

berpenampang lingkaran beton betulang menggunakan GFRP 1 lapis. Sampel 

merupakan kolom berpenampang lingkaran dengan diameter kolom (d) = 130 

mm, dengan tinggi kolom (h) = 700 mm sebanyak  4 sampel dengan variasi 2 

sampel beton bertulang normal dan 2 sampel kolom dengan perkuatan GFRP 

1 lapis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan ultimit lentur 

kolom tanpa GFRP dan kolom dengan perkuatan GFRP 1 lapis pada kondisi 

elastis dan inelatisnya. Pengujian dilakukan diatas frame terbuat dari profil 

baja yang didesain dengan perletakan sederhana (sendi-rol) untuk menguji 

kapasitas beban lentur dengan beban aksial awal pada kolom berpenampang 

lingkaran. Dalam mekanisme pengujian oleh mesin hydraulic jack, kolom 

terlebih dahulu diberikan gaya aksial awal secara langsung sebesar 35 ton 
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(desain awal), kemudian diberikan beban lateral lentur pada tengah bentang 

hingga kolom mengalami kerusakan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 

peningkatan kapasitas lentur kolom berpenampang lingkaran dengan 

perkuatan GFRP 1 lapis pada kondisi elastis adalah sebesar 11,11% dibanding 

dengan kolom berpenampang lingkaran normal, dan sebesar 109,68% pada 

kondisi inelastisnya. Mode kegagalan dari kolom berpenampang lingkaran 

normal akibat kombinasi pembebanan aksial dan lentur adalah berupa gagal 

geser, sedangkan pada kolom berpenampang lingkaran dengan perkuatan 

GFRP 1 lapis mengalami perubahan mode kegagalan menjadi gagal lentur.  

 

Pernata (2009) meneliti balok beton bertulang yang diperkuat dengan GFRP. 

Balok beton bertulang berukuran 20 cm X 30 cm X 300 cm sebanyak 4 buah 

dengan variasi jumlah layer yaitu tanpa GFRP, dengan GFRP 1 layer, 2 

layers dan 3 layers. Pengujian lentur dilakukan pada 4 balok beton bertulang. 

Peningkatan kekuatan berdasarkan hasil eksperimen di laboratorium 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai beban yang mampu ditahan oleh 

balok dari (BL) 4,198 ton, (BL-1) 6,804 ton (meningkat 62,08 %), (BL-2) 

7,078 ton (meningkat 68,60 %), dan (BL-3) 352 ton (meningkat 75,13 %). 

Model kegagalan pada balok beton (BL) pada penelitian ini ialah keruntuhan 

lentur, keruntuhan GFRP yang terjadi ialah GFRP mengelupas. 
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E. Perhitungan Kuat Tekan, Modulus Elastisitas dan Kuat Tarik Belah 

Terdapat beberapa perhitungan yang dapat digunakan untuk pengolahan data-

data laboratorium, diataranya adalah sebagai  berikut:   

1. Perhitungan kuat tekan  

  Perhitungan kuat tekan menggunakan rumus-rumus di bawah ini: 

    
 

 
     (2.1) 

dengan,  

σ m  : kuat tekan benda uji (MPa) 

P : beban maksimum sampai beton hancur (N) 

A : luas penampang silinder (mm
2
) 

            
∑   

 
   

 
  (2.2) 

dengan, 

Xi : kuat tekan tiap sampel (MPa) 

n : jumlah sampel 

  √
∑                   

   

   
  (2.3) 

dengan, 

S : standar deviasi 

X : kuat tekan tiap sampel (MPa) 

N : jumlah sampel 

fcr = f’c + 1,64 S   (2.4) 

dengan, 

fcr
 

: kuat tekan rata-rata (MPa) 
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f’c : kuat tekan akhir (MPa) 

S : standar deviasi 

2. Perhitungan modulus elastisitas  

 Perhitungan modulus elastisitas beton menggunakan rumus di bawah ini: 

   
     

           
      (2.5) 

dengan, 

Ec  : modulus elastisitas beton (MPa) 

S2  : kuat tekan saat 40% dari beban maksimum (MPa) 

S1  : kuat tekan saat regangan longitudinal mencapai ε1 = 50.10
-6

, (MPa)  

ε2  : regangan longitudinal yang dihasilkan pada saat S2  

 atau menggunakan rumus di bawah ini: 

   
       

    
   (2.6) 

dengan, 

Ec  :  modulus elastisitas beton (MPa) 

ε0,4 : regangan pada saat tegangan tekan mencapai 0,4 tegangan tekan    

maksimum 

3. Perhitungan kuat tarik belah (splitting tensile strenght)  

Perhitungan kuat tarik belah menggunakan rumus di bawah ini: 

   
  

     
    (2.7) 

dengan, 

ft : kuat tarik belah (MPa) 

P : beban pada saat runtuh (N) 

L : panjang benda uji (mm) 

D : diameter benda uji (mm) 


