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III. METODE PENELITIAN 

 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini mengenai perbandingan hasil uji 

tekan, uji tarik belah dan uji modulus elatisitas antara benda uji tanpa perkuatan 

GFRP dan dengan perkuatan GFRP. 

 

A. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan agar proses analisis dapat dilakukan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Data 

primer yang digunakan adalah data yang diambil dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di berbagai 

sumber seperti di perpustakaan, perusahaan, biro pusat statistik dan lain-lain. 

Data sekunder yang digunakan adalah data GFRP (Tyfo SEH-51A) dan data 

Epoxy underwater (Tyfo SW-1). 

 

B. Material 

1. Semen 

Semen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semen Baturaja tipe 

PCC (Portland Cement Composite) dengan berat jenis 3,15.   

 



22 

 

2. Agregat Halus (Pasir) 

Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini adalah pasir yang 

berasal dari penambangan pasir Way Sekampung di daerah Gunung Sugih, 

Lampung Tengah. Agregat halus diuji kadar air, berat volume, kandungan 

zat organis, kadar lumpur, gradasi agregat halus, berat jenis dan 

penyerapan agregat halus. Setelah diuji dan sesuai standar ASTM maka 

agregat halus siap digunakan sebagai bahan campuran beton.  

3. Agregat Kasar (Split atau Batu Pecah) 

Agregat kasar yang digunakan pada penelitian ini adalah agregat kasar 

yang berasal dari Panjang, Bandar Lampung. Agregat kasar diuji kadar air, 

berat jenis dan penyerapan agregat kasar, berat volume agregat, los 

angeles test serta gradasi agregat kasar. Setelah diuji dan sesuai standar 

ASTM maka agregat kasar siap digunakan sebagai bahan campuran beton.  

4. Air 

Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari 

bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan 

organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton. Air 

yang digunakan pada penelitian ini adalah air sumur yang berada di dekat 

Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

5. GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) 

GFRP yang digunakan pada penelitian ini adalah GFRP  tipe SEH-51 A 

yang diproduksi oleh Fyfe co. Pembungkusan permukaan sampel dengan 
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GFRP pada saat sampel beton berumur 21 hari. Pada penelitian ini 

dilakukan variasi jumlah layer GFRP pada beton, yaitu 1 layer, 2 layers 

dan 3 layers.  

 

Tyfo SEH-51A dapat dilihat pada Gambar 3, sedangkan bagian permukaan 

sampel yang dibalut GFRP dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 3. Tyfo SEH-51A 

 

Gambar 4. Bagian permukaan sampel yang dibalut GFRP 

Pada kondisi lapangan, letak pemasangan GFRP  pada tiang pancang 

tergantung pada splash zone (daerah percikan/deburan). Splash zone 

berada diantara LWS (low water sea/surut) dan HWS (high water 

sea/pasang), area ini rentan terjadi korosi pada tiang pancang yang dapat 

mengurangi kekuatan tiang pancang itu sendiri. Untuk mengantisipasi 
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terjadinya korosi maka GFRP dipasang 1 m di bawah LWS hingga atas 

tiang pancang. 

6. Epoxy 

Epoxy yang digunakan pada penelitian ini adalah Tyfo SW-1 yang 

diproduksi oleh Fyfe co. Campuran Tyfo SW-1 komponen A dan 

komponen B yaitu 100 bagian  volume komponen A dicampur dengan 74 

bagian volume komponen B pada suhu sekitar ≥ 40
0
 F (≥ 4

0
 C). 

Pencampuran dilakukan dengan mixer berkecepatan rendah selama 3-5 

menit. Gambar Tyfo SW-1 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

    

Gambar 5. (a) Tyfo SW-1 komponen A dan (b) Tyfo SW-1 komponen B 

7. Cling Film 

Cling film adalah plastik perekat yang membantu dalam proses perekatan 

GFRP, epoxy dan beton. Cling film dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

Gambar 6. Cling film 
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C. Alat 

Pada penelitian ini dibutuhkan peralatan-peralatan yang memiliki spesifikasi 

yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya memiliki standar ASTM masing-

masing sesuai kebutuhan pengujian material.  

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Satu Set Saringan  

Saringan berfungsi untuk mendapatkan variasi gradasi agregat lolos dan 

tertahan. Pada penelitian ini saringan yang digunakan memiliki merek 

JICA. Saringan digunakan untuk pengujian gradasi agregat kasar dan halus 

seta berat jenis dan penyerapan agregat kasar. 

2. Timbangan 

Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. 

Pada penelitian ini digunakan 2 merek timbangan yaitu Nagata dan Kilang 

Laju Timbangan. Timbangan dengan merek Nagata ini adalah jenis 

timbangan digital berkapasitas 12 kg dengan ketelitian 1 gram dan 

digunakan untuk menimbang agregat yang akan diuji. Timbangan dengan 

merek Kilang Laju Timbangan ini memilki 2 kapasitas yaitu 150 kg dan 

120 kg. 

 

Timbangan yang berkapasitas maksimum 120 kg ini, memilki ketelitian 

pembacaan 100 g dan digunakan untuk mengukur berat beton (timbangan 

kecil). Timbangan berkapasitas maksimum 150 kg dengan ketelitian 

pembacaan 100 g digunakan untuk mengukur bahan campuran beton 

(timbangan besar).  



26 

 

3. Oven 

Oven adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan atau 

mengeringkan. Oven yang digunakan pada penelitian ini memilki merek 

Matest dengan tegangan 2800 watt. Oven ini digunakan untuk 

mendapatkan kondisi kering dari agregat halus dan kasar.  

4. Kerucut Abrams 

Kerucut Abrams, tongkat besi dan pelat baja digunakan pada slump test. 

Slump test dilakukan untuk mengetahui kekentalan adukan beton. Kerucut 

Abrams ini memilki diameter atas 100 mm, diameter bawah 200 mm dan 

tinggi 300 mm.  

5. Picnometer 

 Picnometer digunakan pada uji berat jenis dan penyerapan agregat halus. 

Hasil perhitungan pada pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus 

ini menghasilkan nilai berat jenis SSD (Saturated Surface Dry), berat jenis 

kering, berat jenis jenuh dan persentase absorbsi. Kondisi SSD adalah 

kondisi jenuh agregat dan kering pada permukaannya. 

6. Cetakan Silinder Beton 

 Cetakan silinder yang digunakan pada penelitian ini berukuran diameter 

150 mm dan tinggi 300 mm. 

7. Mesin Pengaduk Beton (Concrete Mixer) 

Mesin pengaduk beton digunakan untuk pencampuran adukan beton. 

Mesin pengaduk beton yang digunakan memiliki merek KYC dan 

diproduksi di Jepang. 
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8. Mesin Penggetar (Vibrator) 

Vibrator digunakan untuk memadatkan adukan beton di dalam cetakan 

silinder. Penggunaan vibrator bertujuan menghilangkan rongga-rongga 

udara dan untuk mendapatkan kepadatan yang maksimal. 

9. CTM (Compression Testing Machine) 

Compression testing machine yang digunakan memilki merk Wykeham 

Farrance Engineering dengan kapasitas pembebanan maksimum 1500 KN 

dengan ketelitian pembacaan 10 KN. Mesin ini  dibuat di kota Slough, 

Inggris serta memiliki tegangan 240 Volt. Pada penelitian ini CTM 

digunakan untuk melakukan pengujian kuat  tekan dan tarik belah sampel 

silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm.   

10. Hydraulic Jack 

Hydraulic jack yang digunakan pada penelitian ini memilki merek Enerpac 

dan diproduksi di Amerika Serikat. Alat yang memiliki kapasitas beban 80 

ton dengan ketelitian pembacaan 1 ton, digunakan pada penelitian ini 

untuk memberikan beban (P) pada uji kuat tekan dan uji modulus 

elastisitas. 

11. Dial Gauge/Modulus dan Dial Gauge/Maghnet 

  Dial gauge adalah alat ukur regangan beton. Pada pengujian ini digunakan 

2 jenis dial yaitu dial gauge/modulus dan dial gauge/maghet. Dial 

gauge/modulus adalah alat ukur regangan yang memilki 3 buah tiang 

penyangga berjarak 20 cm dan 3 buah skrup masing-masing di sisi atas 

dan bawah, dimana skrup ini berfungsi untuk mengencangkan/merekatkan 
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antara beton silinder dengan rangka dial. Dial gauge/maghnet adalah alat 

ukur regangan yang memilki lengan yang dapat diatur posisinya dan 

maghnet dibagian bawah dial berfungsi sebagai perekat dial dengan 

dudukannya agar dial tetap pada posisinya saat pengujian berlangsung. 

  

D. Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi 

Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 

Proses pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Bahan Pencampur Beton. 

Pengujian dan pemeriksaan bahan pencampur beton diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Kadar air agregat kasar dan agregat halus (ASTM C-556 & ASTM C-

566) 

b. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar dan agregat halus (ASTM C-

127 & ASTM C-128) 

c. Gradasi agregat kasar dan agregat halus  

d. Kadar lumpur agregat halus dengan saringan (ASTM C-117) 

e. Kandungan zat organis dalam pasir (ASTM C-40) 

f. Los angeles test 

g. Berat volume agregat kasar dan agregat halus (ASTM C-29) 

 

Hasil pemeriksaan agregat kasar dan agregat halus dapat dilihat pada Tabel  

6 dan Tabel 7. 



29 

 

Tabel 6. Hasil pemeriksaan agregat kasar 

No Pemeriksaan 
Hasil 

Rata-rata 
Standar ASTM 

1 Gradasi saringan Baik Sesuai Gradasi 

2 Modulus kehalusan 7,578 6,0-8,0 

3 Kadar air (%) 0,83 0-3 

4 Berat jenis kondisi SSD 3,1 2,5-2,7 

5 Berat volume padat (kg/m³) 1568 - 

6 Persentase penyerapan (%) 1,1 1,0-3,0 

7 Los angeles test (%) 0,169 < 40 

 

Dari hasil pemeriksaan agregat kasar, didapatkan nilai berat jenis kondisi 

SSD melebihi standar ASTM, tetapi hal ini bukan berarti bahwa agregat 

kasar yang digunakan tidak layak untuk pencampuran beton. Pada 

pelaksanaan pencampuran bahan beton, agregat kasar yang akan 

digunakan harus lebih kering dari keadaan pada saat pengambilan sampel 

untuk pengujian kadar air. 

 

Tabel 7. Hasil pemeriksaan agregat halus 

No Pemeriksaan 
Hasil 

rata-rata 
Standar ASTM 

1 Gradasi saringan Baik  Sesuai Gradasi 

2 Modulus kehalusan 4,09 2,3-3,1 

3 Kadar air (%) 0,3 0-1 

4 Berat jenis kondisi SSD  2,54 2,0-2,9 

5 Persentase penyerapan (%) 2,8 1,0-3,0 

6 Kadar lumpur (%) 2,7 < 5  

7 Berat volume padat (kg/m³) 1392 - 

8 Kandungan zat organik (warna) no.2 di bawah no.3 

 

Dari hasil pemeriksaan agregat halus, didapatkan nilai modulus kehalusan 

melebihi standar ASTM, hal tersebut dikarenakan kesalahan saat 
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pengolahan data hasil uji gradasi agregat halus sehingga berat agregat 

halus untuk mix desain melebihi kebutuhan yang diperlukan.  

2. Persiapan Bahan-Bahan Pencampur Beton dan Cetakan Silinder Beton 

Persiapan bahan-bahan pencampur beton antara lain membersihkan 

agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus disaring dengan saringan 

pasir dari kawat ayam sehingga kotoran-kotoran tertahan di saringan, 

kemudian pasir diletakan di atas kontainer besar dan didiamkan selama 1 

hari untuk mendapatkan kondisi SSD. Agregat kasar dibersihkan dengan 

cara dicuci kemudian diangkat dari dalam air dan didiamkan selama 1 hari 

untuk mendapatkan kondisi SSD. Cetakan silinder juga disiapkan, dimana 

cetakan silinder ini memiliki diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. 

3. Pembuatan Benda Uji 

Proses pelaksanaan pembuatan benda uji adalah sebagai berikut:  

a. Perencanaan campuran beton dengan metode ACI (American Concrete 

Institute) dengan mutu beton (f’c) = 25 MPa. 

b. Menimbang berat bahan-bahan pencampur beton untuk 1 kali 

pengadukan mesin concrete mixer.  

c. Mencampur adukan beton dengan mesin pengaduk beton (concrete 

mixer) (Gambar 7 (a)). 

d. Mengukur kelecakan (workability) beton dengan melakukan slump test,  

(Gambar 7 (b)).  
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e. Menuangkan adukan beton ke dalam cetakan kemudian dipadatkan 

dengan vibrator (Gambar 7 (c)). Pada penelitian ini dibuat sampel  

sebanyak 40. Penjelasan ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Jumlah sampel dan kebutuhan GFRP 

Perlakuan pada Beton 
Pengujian  

Total 

Kebutuhan 

Tekan  

Tarik 

Belah 

GFRP 

(layer) 

Tanpa GFRP+Epoxy Underwater 5 Sampel 5 Sampel - 

Dengan GFRP+Epoxy Underwater (1 layer) 5 Sampel 5 Sampel 10 

Dengan GFRP+Epoxy Underwater (2 layers) 5 Sampel 5 Sampel 20 

Dengan GFRP+Epoxy Underwater (3 layers) 5 Sampel 5 Sampel 30 

Total Sampel 20 Sampel 20 Sampel 60 

 

Pengkodean variasi layer pada sampel adalah sebagai berikut: 

 Sampel tanpa GFRP (S0) berjumlah 10 sampel. 5 sampel digunakan 

untuk uji tekan dan 5 sampel untuk uji tarik belah. Pengkodean tiap 

sampel untuk uji tekan adalah S0-1, S0-2, S0-3, S0-4, S0-5. 

Pengkodean tiap sampel untuk uji tarik belah (S0t) adalah S0t-1, 

S0t-2, S0t-3, S0t-4, S0t-5. 

 Sampel dengan GFRP 1 layer (S1) berjumlah 10 sampel. 5 sampel 

digunakan untuk uji tekan dan 5 sampel untuk uji tarik belah. 

Pengkodean tiap sampel untuk uji tekan adalah S1-1, S1-2, S1-3, 

S1-4, S1-5. Pengkodean tiap sampel untuk uji tarik belah (S1t) 

adalah S1t-1, S1t-2, S1t-3, S1t-4, S1t-5. 

 Sampel dengan GFRP 2 layers (S2) berjumlah 10 sampel. 5 sampel 

digunakan untuk uji tekan dan 5 sampel untuk uji tarik belah. 

Pengkodean tiap sampel untuk uji tekan adalah S2-1, S2-2, S2-3, 
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S2-4, S2-5. Pengkodean tiap sampel untuk uji tarik belah (S2t) 

adalah S2t-1, S2t-2, S2t-3, S2t-4, S2t-5. 

 Sampel dengan GFRP 3 layers (S3) berjumlah 10 sampel. 5 sampel 

digunakan untuk uji tekan dan 5 sampel untuk uji tarik belah. 

Pengkodean tiap sampel untuk uji tekan adalah S3-1, S3-2, S3-3, 

S3-4, S3-5.  Pengkodean tiap sampel untuk uji tarik belah (S3t) 

adalah S3t-1, S3t-2, S3t-3, S3t-4, S3t-5. 

Penampang sampel dengan jumlah layer GFRP yang bervariasi dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

f. Membuka cetakan benda uji setelah 1 hari (Gambar 9 (a)). 

g. Melakukan proses curing beton yaitu sampel direndam di dalam air 

selama 28 hari  (Gambar 9 (b)). 

 

 

Gambar 7. (a) Mencampur adukan beton, (b) slump test dan (c) pemadatan dengan 

vibrator 
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Gambar 8. Penampang sampel dengan GFRP 1 layer (a) 2 layers (b) dan 3    

layers (c) 

 

 

Gambar 9. (a) Membuka cetakan benda uji dan (b) proses curing beton 

4. Membalut Sampel dengan GFRP 

Proses membungkus sampel dengan GFRP adalah sebagai berikut: 

a. Beton yang telah berumur 21 hari, dipersiapkan untuk dibungkus 

dengan GFRP. Jika terdapat rongga udara kecil pada permukaan sampel 

beton dapat diratakan dengan menggunakan epoxy. 

b. Epoxy komponen A sebesar 100 bagian volume dan komponen B 

sebesar 74 bagian dicampur dan diaduk dengan mixer berkecepatan 
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rendah selama 3-5 menit pada suhu 4
0
C atau lebih. Pengadukan dapat 

juga dilakukan secara manual (Gambar 10 (a)). 

c. Mengoleskan GFRP dengan epoxy (Gambar 10 (b)). 

d. Membungkus permukaan sampel dengan tyfo SEH-51A dan tyfo SW-1 

pada umur 21 hari serta dilakukan di dalam air. Sebelum membungkus 

GFRP pada permukaan beton, GFRP dibalut dengan epoxy underwater. 

Permukaan beton juga dibalut epoxy underwater. Proses membungkus 

GFRP dilakukan dengan perlahan agar sampel terbalut sempurna dan 

tidak ada rongga (Gambar 10 (c)).  

 

Pemasangan GFRP 1 layer dipasang arah serat horizontal. Pemasangan 

GFRP 2 layers dipasang arah serat vertikal kemudian horizontal. Tipe 

pemasangan serat horizontal sebagai pengikat akhir dikarenakan arah 

serat horizontal efisien hasil perkuatannya. Pemasangan GFRP 3 layers 

dipasang arah serat horizontal, vertikal dan horizontal. Alasan dipasang 

arah serat bervariasi yaitu: 

 Berdasarkan penelitian dan teknis lapangan. 

 Arah serat horizontal lebih efisien hasil perkuatannya serta lebih 

mudah pemasangannya. 

 Arah gaya yang bervariasi memungkinkan pemasangan serat GFRP 

yang bervariasi pula yaitu horizontal dan vertikal. 

e. Menyelimuti sampel yang sudah dibungkus GFRP dengan cling film 

yaitu cling film sebagai pelapis akhir, hal ini bertujuan membantu 

pelekatan epoxy dan GFRP (Gambar 11 (a)). 
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f. Melakukan hal yang sama untuk sampel dengan GFRP 2 layers dan 3 

layers yaitu  cling film sebagai pelapis akhir.  

g. Melanjutkan proses curing beton hingga berumur 28 hari (Gambar 11 

(b)). 

   

      
(a)          (b)      (c) 

     

Gambar 10. (a) Pengadukan epoxy secara manual, (b) mengoleskan GFRP dengan      

epoxy dan (c) membungkus beton dengan GFRP yang sudah dioleskan epoxy 

 

 

Gambar 11. (a) Menyelimuti sampel serta GFRP dengan cling film dan (b) 

proses curing hingga berumur 28 hari 

 

 

5. Pengujian Sampel 

a. Pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas beton  

b. Nilai kuat tekan beton didapat melalui tata cara pengujian standar 

ASTM C-192, pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan 

menggunakan alat CTM dengan cara meletakkan silinder beton 

(diameter 150 mm dan tinggi 300 mm) tegak lurus dan memberikan 
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beban tekan bertingkat dengan kecepatan 0,15 MPa/detik sampai 0,34 

MPa/detik hingga benda uji hancur. Pengujian kuat tekan dan tarik 

belah menggunakan mesin hydraulic jack dan CTM (Compression 

Testing Machine). Sebelum melakukan pengujian, permukaan tekan 

benda uji silinder harus diratakan agar tegangan terdistribusi secara 

merata pada benda uji, hal ini dilakukan dengan memberi lapisan 

belerang (capping) setebal 1,5 mm sampai 3 mm pada permukaan 

tekan benda uji silinder.  

 

Pengujian kuat tekan dilakukan bersamaan dengan uji modulus 

elastisitas. Proses pemasangan dial gauge/modulus pada sampel yaitu 

memasang alat kompresometer ekstensometer pada benda uji dengan 

jarak 5 cm dari atas dan bawah sampel (Gambar 12 (a)).  

Kemudian sampel diletakkan pada mesin hydraulic jack serta diberi 

pelat di atas sampel, yang bertujuan meratakan beban pada sampel. 

Pemasangan dial gauge/maghnet yaitu dial diletakkan di samping 

sampel dan jarum dial menyentuh pelat (Gambar 12 (b)). Pengujian 

dilakukan hingga sampel hancur atau hingga beban mencapai 60 ton, 

jika sampel belum hancur pengujian dilanjutkan dengan menggunakan 

CTM (Gambar 12 (c) dan Gambar 13).  Pengujian berhenti saat beban 

pada mesin hydraulic jack mencapai 60 ton dikarenakan kapasitas 

penggunaan alat adalah 60 ton. 

Dari hasil pengujian tekan ini, didapat beban maksimum yang mampu 

ditopang hingga sampel hancur. Uji tekan dan uji modulus elastisitas 
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beton dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada uji modulus 

elastisitas dilakukan pencatatan regangan/deformasi setiap 

peningkatan beban 2 ton. 

  

 

Gambar 12 (a) Memasang dial gauge/modulus, (b) memasang dial 

gauge/maghnet dan (c) melakukan uji tekan menggunakan mesin hydraulic jack 

serta melakukan pembacaan dial gauge/modulus dan dial gauge/maghnet 

 

 

Gambar 13. Melanjutkan uji tekan menggunakan CTM karena sampel 

belum hancur 

 

c. Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan sesuai standar ASTM C-

496. Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan dengan memasang 

rangka baja pada sampel dan meletakkan sampel beserta rangka baja 

sejajar (posisi tidur) pada CTM dan menjalankan mesin uji dengan 



38 

 

kecepatan konstan hingga benda uji hancur serta mencatat beban 

maksimumnya (Gambar 14 (a) dan Gambar 14 (b)). 

 

    

Gambar 14. (a) Meletakkan sampel pada CTM dan (b) melakukan 

pembacaan beban maksimum uji kuat tarik belah 

   

E.  Analisis Penelitian 

Sebelum dilakukan uji tekan dan tarik belah semua sampel silinder 

ditimbang beratnya. Melakukan uji tekan dan uji modulus elastisitas, 

kemudian didapat beban maksimum sampai beton hancur dan nilai regangan 

beton. Perhitungan kuat tekan menggunakan Persamaan 2.1 hingga 

Persamaan 2.4, dengan data-data luas penampang silinder (A) dan beban 

maksimum. Perhitungan nilai modulus elastisitas beton menggunakan 

Persamaan 2.6 dengan data regangan beton. Perhitungan kuat tarik belah 

beton menggunakan Persamaan 2.7 dengan data-data panjang benda uji (l) 

dan  diameter benda uji (d). Perhitungan persentase peningkatan kuat tekan, 

modulus elastisitas dan kuat tarik belah beton dengan variasi perkuatan 1 

layer, 2 layers dan 3 layers. 

 

Rangka Baja 
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F. Bagan Alir Penelitian 

 Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Bagan alir penelitian 
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Gambar 15. Bagan alir penelitian (lanjutan) 

 

Perawatan (curing) beton 

selama 28 hari 

Pengujian benda uji pada 

umur  beton ke 36-50 hari 

Analisis hasil penelitian 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Selesai 

A 

Pemasangan  GFRP  pada umur  beton 21 hari 

uji tekan      uji tarik belah 

- tanpa GFRP (5 sampel)         - tanpa GFRP (5 sampel)  

- GFRP 1 layer (5 sampel)   - GFRP 1 layer (5 sampel) 

- GFRP 2 layers (5 sampel)           - GFRP 2 layers (5 sampel) 

- GFRP 3 layers (5 sampel)   - GFRP 3 layers (5 sampel) 


