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ABSTRACT

STUDY OF REINFORCED CONCRETE BEAM STRENGTHENING ON
FLEXURAL USING (Glass Fiber Reinforced Polymer) GFRP and (wiremesh) WM

By:

KLARA NALARITA

Strengthening of reinforced concrete structures with Fiber Reinforced Polymer (FRP)
has been more than 30 years and was carried out in the construction industry. In
flexural strengthening, FRPS attach at bottom side of RC beam section using epoxy
resin. Retrofitting is also used by embedding wiremesh reinforcement in the area of
greatest bending moment by wrapping and paste with a mortar. The combination of
retrofitting with FRP and wiremesh combine with epoxy resin binder done to enhance
and improve the weaknesses of the brittle nature of the FRP as reinforcement
material.

This study discusses flexural strengthening of reinforced concrete beams using GFRP
(glass fiber reinforced polymer) and wiremesh. The beams are used have dimensions
of length 1.7 m, width and height of 15 cm. Beams were tested with two-point system
load using a loading frame. Two types of retrofitting used in this study is the first
type of reinforcement used 4 ply GFRP and retrofitting of the second type by using
three layers of GFRP and 1 layer wiremesh. The 6 bars are tested, namely two beams
without reinforcement, two beams by using reinforcement beam type 1 and 2 by
using the retrofitting of type 2.

Based on these results, reinforced beams increased up to 146% of the beam without
reinforcement. Unstrengthened beam failed with crack spreads at constant torque
region and enlarged cracks only at one place in the area. While the strengthened
beams experienced debonding failure at one end strengthening plate. Based on the
index value of the beam ductility without retrofitting more ductile than the beam
using the retrofitting.
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ABSTRAK

STUDI PERKUATAN LENTUR BALOK BETON BERTULANG MENGGUNAKAN
GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) dan WM (Wiremesh)

Oleh:

KLARA NALARITA

Perkuatan struktur beton bertulang dengan Fiber Reinforced Polymer (FRP) sudah
lebih dari 30 tahun dilakukan di dunia konstruksi. Untuk perkuatan lentur FRP di
lekatkan dibagian sisi bawah balok beton yang diperkuat dengan menggunakan lem
epoxy resin. Perkuatan lentur juga dilakukan dengan melekatkan wiremesh tulangan
di daerah momen lentur terbesar dengan cara membungkus dan di lekatkan dengan
mortar. Perpaduan perkuatan dengan menggabungkan FRP dan wiremesh dengan
pengikat epoxy resin dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kelemahan
dari sifat getas FRP sebagai material perkuatan.

Penelitian ini membahas tentang perkuatan lentur balok beton bertulang
menggunakan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) dan Wiremesh. Balok yang
digunakan mempunyai dimensi panjang 1,7 m, lebar dan tinggi sebesar 15 cm. Balok
diuji dengan sistem two point load menggunakan alat loading frame. Dua tipe
perkuatan dilakukan pada penelitian ini yaitu perkuatan tipe pertama menggunakan 4
lapis GFRP dan perkuatan tipe kedua dengan menggunakan 3 lapis GFRP dan 1 lapis
wiremesh. Ada 6 buah balok yang diuji yaitu 2 balok tanpa perkuatan, 2 balok dengan
menggunakan perkuatan tipe 1 dan 2 balok dengan menggunakan perkuatan tipe 2.

Berdasarkan hasil penelitian ini, balok yang diperkuat dapat meningkat sampai
dengan 146 % terhadap balok tanpa perkuatan. Balok tanpa perkuatan mengalami
kegagalan lentur dengan retak menyebar di daerah momen konstan dan retak
membesar hanya pada salah satu tempat di daerah tersebut. Sedangkan balok dengan
perkuatan semuanya mengalami kegagalan debonding pada salah satu ujung
perkuatan. Berdasarkan nilai indeks daktilitas balok tanpa perkuatan lebih daktail dari
pada balok yang menggunakan perkuatan.

Kata kunci : Beton, GFRP, Wiremesh, debonding, daktilitas
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DAFTAR NOTASI

ACI = American Concrete Institute

SNI = Standar Nasional Indonesia

SSD = Saturated Surface Dry

GFRP = Glass Fiber Reinforced Polymer

CFRP = Carbon Fiber Reinforced Polymer

AFRP = Aramid Fiber Reinforced Polymer

WM = Wiremesh

FRP = Fiber Reinforced Polymer

f’c = Kuat tekan beton

fr = Modulus hancur beton (MPa)

Ig = Momen inersia bruto (mm4)

Mcr = Momen crack beton

Es = Modulus elastisitas baja tulangan (MPa)

fy = Tegangan leleh baja tulangan (MPa)

c = Jarak serat tekan terluar ke garis netral (mm)

C = Gaya tekan beton (N)

T = Gaya tarik baja tulangan (N)

Mn = Momen nominal penampang (Nmm)

β1 = Faktor yang besarnya dipengaruhi oleh mutu beton



a = Tinggi blok tegangan persegi ekuivalen (mm)

d = Tinggi efektif balok (mm)

s = Jarak antar tulangan (mm)

As perlu = Luas tulangan tarik yang diperlukan (mm2)

As pasang = Luas tulangan tarik yang dipasang (mm2)

t = Tebal selimut beton (mm)

ø sengkang = Diameter tulangan sengkang (mm)

ø tul = Diameter tulangan lentur (mm)

ɛ = Regangan

ΔL = Pertambahan panjang (ukuran) yang terjadi pada struktur

L = Panjang beban ke tumpuan

σ = Tegangan (MPa)

E = Modulus elastis (MPa)

D = Diameter silinder beton

Ec = Nilai modulus elastisitas (Elasticity of Concrete)

L = Panjang benda uji

MPa = Mega Pascal

N = Newton

P = Beban (Ton)

b = Lebar benda uji

h = Tinggi benda uji

cm = Centimeter



kg = Kilogram

kN = Kilo Newton

m3 = Meter Kubik

mm = millimeter

A = Luas penampang silinder

D = Diameter silinder beton

L = Panjang benda uji

ffu = Kuat tarik GFRP

Ef = Modulus elastisitas GFRP

ƐEc = Regangan beton pada balok

Ɛ0 = Regangan tekan maksimum pada balok

bf = Lebar FRP

tf = Tebal FRP

Ec = Modulus beton

Ef = Modulus GFRP

Es = Modulus steel

Ts = Gaya tarik baja tulangan

As = Luas diameter tulangan

Tf = Gaya tarik FRP

Af = Luas FRP
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Beton bertulang merupakan material penting karena fungsinya yang banyak sekali 

pada hampir semua jenis konstruksi. Beton bertulang pada umumnya digunakan 

sebagai struktur konstruksi hampir pada semua jenis bangunan. Jembatan, 

bendungan, tunnel, pengerasan jalan, drainase, pengairan dan sebagainya.  

Pada pekerjaan konstruksi, beton bertulang berfungsi sebagai penahan beban yang 

bekerja karena sifatnya yang tahan terhadap getaran, tidak termakan karat, serta tahan 

terhadap gempa. Tetapi beton bertulang juga dapat mengalami kerusakan pada 

strukturnya, kerusakan tersebut dapat saja terjadi akibat umur struktur, perubahan 

pembebanan ataupun akibat bencana alam.  

Pada prinsipnya suatu elemen struktur beton bertulang dapat diperkuat atau 

diperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan material GFRP (glass 

fiber reinforced polymer). Dengan menambahkan material tersebut kekuatan beton 

normal akan mengalami peningkatan kekuatan dari kekuatan awal. Material lain yang 

juga dapat membantu memperkuat beton adalah Wiremesh.  

GFRP ( glass fiber reinforced polymer) adalah salah satu inovasi perkuatan komposit 

yang saat ini banyak digunakan sebagai perkuatan eksternal tambahan pada struktur 

Karena sifatnya setelah dipasang pada struktur beton mampu menghilangkan 
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kekurangan beton yang getas menjadi struktur yang ductile. Selain GFRP ( glass fiber 

reinforced polymer ) terdapat juga CFRP ( carbon fiber reinforced polymer ). 

Komposit FRP dapat menjadi alternatif yang murah untuk memulihkan atau 

meningkatkan kinerja yang ada pada kolom beton. Komposit serat kaca adalah jenis 

serat yang relatif lebih murah dibanding serat karbon dan serat aramid. Kolom 

perkuatan GFRP memilik perilaku ductile meskipun serat yang diggunakan adalah 

brittle. Serat kaca memiliki regangan yang lebih besar dibandikan serat karbon. 

Khan et.al (2013) meneliti perkuatan balok menggunakan ferosemen dengan panjang 

wiremesh 700 mm dan 850 mm dengan variasi 2 lapis wiremesh dan 3 lapis 

wiremesh. Hasil pengujian untuk panjang 700 mm dengan variasi lapisan wiremesh 2 

lapis dan 3 lapis masing-masing mampu meningkatkan kemampuan menahan beban 

sebesar 15% dan 13,9% dari beban awal, sedangkan untuk panjang 850 mm dengan 

variasi 2 lapis dan 3 lapis wiremesh mampu meningkatkan kemampuan menahan 

beban sebesar 18,7% dan 13%. 

Untuk menambahkan GFRP dan wire mesh pada beton bertulang memerlukan bahan 

lain yaitu epoxy. Epoxy merupakan perekat yang berfungsi merekatkan FRP dengan 

bahan lain seperti beton, baja, pipa dan lain-lain.  

Ginardi (2013) membahas perbandingan kuat lentur balok beton bertulang 

menggunakan CFRP dan GFRP. Hasil analisis dan eskperimen menggunakan CFRP 

dan GFRP menunjukkan peningkatan signifikan dalam kuat lentur balok. CFRP dapat 

meningkatkan kuat lentur balok sebesar 65,934%, sedangkan GFRP hanya 43,956%. 
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Sebagai perbandingan terhadap dua material perkuatan tersebut, CFRP lebih kuat 

daripada GFRP dalam menambah kuat lentur. 

Dilihat dari uraian diatas, penulis bermaksud untuk membuat penelitian tentang 

perkuatan lentur balok beton bertulang menggunakan GFRP (glass fiber reinforced 

polymer) dan Wiremesh. Penulis akan menggunakan 2 tipe perkuatan, yaitu untuk 

tipe 1 menggunakan perkuatan GFRP 4 lapis dan untuk tipe 2 menggunakan 

GFRP+wiremesh+GFRP+GFRP 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui analisis perkuatan balok beton bertulang menggunakan perkuatan 

tipe 1 yaitu GFRP 4 lapis. 

2. Mengetahui analisis perkuatan balok beton bertulang dengan menggunakan 

perkuatan tipe 2 yaitu kombinasi GFRP + Wiremesh + GFRP + GFRP terhadap 

gaya lentur beton mutu normal. 

3. Mengetahui nilai daktilitas sebelum dan sesudah diperkuat berdasarkan grafik 

perbandingan beban dan lendutan. 

4. Mengetahui pola retak dan pola keruntuhan balok beton bertulang tanpa 

perkuatan dan dengan perkuatan. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil dari studi perkuatan lentur balok beton bertulang dengan menggunakan GFRP 

(Glass fiber reinforced polymer) dan Wiremesh  diharapkan mempunyai manfaat 

antara lain : 

1. Untuk mengetahui perkuatan balok beton bertulang menggunakan GFRP dan 

kombinasi antara GFRP dan wiremesh. 

2. Memberikan informasi kepada kalangan akademisi dan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian – penelitian yang lebih lanjut. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Semakin banyak jumlah lapis wiremesh yang digunakan, maka semakin 

meningkat kekuatan lentur dan daktilitas. 

2. Penambahan lapisan GFRP yang digunakan akan meningkatkan nilai kekakuan 

dan kekuatannya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan penelitian beton, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Benda uji yang digunakan adalah balok persegi dengan dimensi 15 x 15 x 170 

cm dan silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

2. Jumlah benda uji adalah 30 sampel silinder dan 6 sampel balok. 
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3. Metode yang digunakan yaitu metode analitis dengan menggunakan standar atau 

peraturan ACI 318 dan ACI 440.2R-2008 serta menggunakan metode 

eksperimental yang dilaksanakan di laboratorium. 

4. Mutu beton yang dipakai adalah f’c = 25 Mpa. 

5. Terdapat 2 tipe perkuatan, yaitu tipe 1 dengan menggunakan GFRP 4 lapis dan 

tipe 2 dengan menggunakan GFRP+wiremesh+GFRP+GFRP. 

 

1.6 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, hipotesis, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori dari beberapa literature yang mendukung 

pembahasan tentang studi kasus yang diambil, yaitu perkuatan balok beton 

bertulang dengan kombinasi GFRP dan wiremesh. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan waktu dan tempat, alat dan 

bahan, metode – metode, pelaksaan dan pengujian benda uji. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan dari data- data yang diperoleh 

setelah pengujian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Terdiri dari hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin 

disampikan berdasarkan data-data dari penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bersisikan referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir 

ini. 

LAMPIRAN 

Terdiri dari data-data gambar yang mendukung atau hal-hal lain. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Perkuatan atau retrofit dapat dilakukan dengan cara penambahan tulangan dengan 

jacketing, penambahan pelat baja, penambahan rangka batang, dan dengan menambah 

FRP (Fiber Reinforcement Polymer). FRP sendiri mempunyai banyak jenis, antara lain 

adalah CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Polymer) (Ginardi, 2013). 

Perkuatan struktur atau elemen-elemen struktur diperlukan apabila terjadi kerusakan 

yang menyebabkan degradasi yang berakibat tidak terpenuhi lagi persyaratan-

persyaratan yang bersifat teknik yaitu: kekuatan (strength), kekakuan (stiffness), 

stabilitas (stability). Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dapat pula 

disebabkan perubahan code dengan persyaratan yang lebih ketat, sehingga diperlukan 

tindakan perkuatan (Triwiyono, 2004). 

Beban-beban yang bekerja pada suatu struktur menyebabkan adanya lentur dan 

deformasi pada elemen struktur tersebut. Beban-beban yang dimaksud bisa berupa 

beban grafitasi, beban kerja, beban susut, beban karena perubahan suhu, dll. Balok 

sebagai sistem dari sebuah struktur yang menahan lentur harus terjamin stabilitasnya, 

agar tegangan tarik dan tekan dapat ditahan oleh balok tersebut. Pada suatu gelagar bias 

terjadi momen lentur positif dan momen lentur negatif. Saat suatu gelagar yang terkena 

beban menimbulkan momen positif, maka regangan tekan akan terjadi di bagian atas 
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penampang, sedangkan regangan tarik akan terjadi di bagian bawah penampang. 

Tegangan-tegangan lentur merupakan hasil dari momen lentur luar. Tegangan ini akan 

mempengaruhi dimensi penampang balok. Proses desain yang mencakup penentuan 

dan analisis penampang biasanya dimulai dengan persyaratan terhadap lentur. Setelah 

itu faktor-faktor lain seperti geser, defleksi, retak, dan panjang penyaluran tulangan 

sampai memenuhi syarat (Nawy, 1990). 

2.1  FRP (Fiber Reinforced Polymer) 

Fiber Reinforced Polymer (FRP), atau plastik bertulang serat adalah bahan komposit 

yang terbuat dari matriks polimer yang diperkuat dengan serat, seperti kaca (glass), 

karbon atau aramid. Meskipun serat lain seperti kertas, kayu atau asbes terkadang 

digunakan (Masuelli, 2013). 

Pemakaian FRP pada suatu konstruksi biasanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 

a. Terjadi kesalahan perencanaan. 

b. Adanya kerusakan-kerusakan dari bagian struktur sehingga dikhawatirkan 

tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Adanya perubahan fungsi pada sistem struktur dan adanya penambahan beban 

yang melebihi beban rencana. 

Beberapa mode kegagalan yang sering terjadi pada balok yang diperkuat dengan FRP 

yaitu : 

a. Rusaknya FRP setelah tulangan tarik meleleh. 

b. Hancurnya beton sekunder setelah tulangan tarik meleleh. 



9 

 

c. Inti beton rusak karena tekanan sebelum tulangan tarik meleleh. 

d. Lepasnya ikatan antara FRPdan beton (debonding). 

Ada beberapa keuntungan penggunaan FRP sebagai perkuatan struktur, antara lain: 

a. kuat tarik sangat tinggi.  

b. sangat ringan (density 1.4-2.6 gr/cm3, 4-6 kali lebih ringan dari baja). 

c. Pelaksanaan sangat mudah dan cepat. 

d. Memungkinkan untuk tidak menutup lalu lintas (misal : jembatan dll). 

e. Tidak memerlukan area kerja yang luas. 

f. Tidak memerlukan joint, meskipun bentang yang harus diperkuat cukup 

panjang. 

g. Tidak berkarat (non logam). 

Terdapat juga kerugian dari FRP, yaitu : 

a. Beberapa FRP tidak tahan terhadap kebakaran (harus dilakukan lapisan tahan 

kebakaran). 

b. Pengrusakan dari luar (umumnya untuk fasilitas umum harus dilakukan lapisan 

penutup dari mortar). 
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Tabel 2.1 Jenis fiber dan sifat-sifat nya 

 

Fiber type 

 

Diameter 

(mm) 

 

 

Specific 

gravity 

 

Young’s 

modulus 

(MPa) 

 

Tensile 

Strenght 

(Mpa) 

 

Strain at 

failure 

(%) 

Glass 

E (alkali sensitive) 

AR (Alkali resistance) 

 

0.01 

0.013 

 

2.5 

2.7 

 

72000 

80000 

 

3450 

2480 

 

4.8 

3.6 

Aramid 

Kevlar 29 

Kevlar 49 

 

0.012 

0.01 

 

1.44 

1.44 

 

62000 

117000 

 

3620 

3620 

 

3.6 

2.5 

Carbon 

I (High modulus) 

II (High strength) 

 

0.008 

0.009 

 

1.9 

1.9 

 

380000 

230000 

 

1790 

2620 

 

0.5-0.7 

1-1.5 

Sumber : Deskarta, 2009. 

Dalam penggunaanya, FRP digabungkan dengan suatu bahan perekat (Epoxy 

Impregnation Resin) yang akan merekatkan lembaran fiber pada balok beton. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan GFRP dan wiremesh sebagai bahan untuk 

perkuatan beton bertulang. 
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2.1.1  Serat Glass Sebagai Pembentuk GFRP 

Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) adalah serat polimer yang terbuat dari matriks 

plastic diperkuat oleh serat halus dari kaca. GFRP merupakan jenis perkuatan yang 

memiliki kekuatan yang sangat besar, dan bahan yang ringan. Meskipun sifat kekuatan 

yang agak lebih rendah dari serat karbon dan kurang kaku, bahan yang biasanya jauh 

lebih sedikit rapuh, dan bahan baku jauh lebih murah. Kekuatan massal dan sifat berat 

badan juga sangat menguntungkan bila dibandingkan dengan logam, dan dapat dengan 

mudah dibentuk dengan menggunakan proses pencetakan. 

 

Gambar 2.1 Serat glass tipe tyfo SEH 51 A  
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Gambar 2.2 Kurva tegangan regangan CFRP AFRP dan GFRP 

 

GFRP dapat dibuat berbentuk batangan atau pelat. Khusus untuk yang berbentuk pelat, 

dibuat dari anyaman serat GFRP yang direkatkan lapis perlapis dengan matrik pengisi 

dari bahan epoxy. Karena itu jumlah dan arah serat akan berpengaruh terhadap kuat 

tarik GFRP. Semakin cermat penataanya makin banyak serat yang dapat dimasukkan 

sehingga semakin besar pula kuat tariknya (Deskarta, 2009). 

Penggunaan GFRP biasanya digunakan untuk perkuatan balok, kolom, dan struktur 

bangunan lainnya. Selain untuk perkuatan GFRP, juga dapat digunakan untuk interior 

maupun eksterior ruangan, karena GFRP merupakan bahan yang tahan akan segala 

jenis cuaca, tahan dengan air yang mengandung garam seperti air laut, dan lainnya. 

Untuk pengaplikasian GFRP merupakan bahan yang sangat serbaguna dimana bahan 

ini memilik jenis bahan yang ringan, kekuatan, dan ketahanan terhadap segala jenis 

cuaca (Nurlina, 2016). 

T
eg

a
n

g
a
n

 (
M

p
a
) 

Regangan (%) 
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2.1.2  Kekuatan Nominal Balok Beton Bertulang Tunggal dan Beton Bertulang 

yang Diperkuat dengan FRP 

 

Kondisi tegangan – regangan penampang beton yang mengalami lentur dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. Cc adalah gaya tekan beton, Ts adalah gaya tarik tulangan baja dan 

jd adalah jarak dari Cc sampai Ts (Pangestuti dkk, 2006). 

 

Gambar 2.3  Distribusi tegangan – regangan tekan beton (Pangestuti dkk, 2006) 

 

a) Penampang balok. 

b) Diagram regangan. 

c) Diagram tegangan aktual. 

d) Diagram tegangan ekuivalen. 

Dimana : 

b  = lebar balok (mm) 

h  = tinggi balok (mm) 

a  = tinggi distribusi tegangan persegi (mm) 

c = jarak garis netral dari serat tekan terluar (mm) 

d  = jarak serat tekan terluar terhadap tulangan (mm) 

Cc  = gaya tekan beton (N) 

Ts  = gaya tarik tulangan (N) 

Cc 

Ts 

Jd 
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Jd  = jarak Cc terhadap Ts (Jd = d – a/2) (mm) 

f’c  = kuat tekan beton (Mpa) 

fy  = kuat leleh baja (Mpa) 

As  = luas penampang tulangan (mm2) 

 

Berdasarkan Gambar 2.3 maka : 

�� = 0,85 	
�. �.  .................................................................................  (2.1)          

�� = ��. 	�  ............................................................................................ (2.2)              

∑Fx = 0      maka      �� = ��  ......................................................................... (2.3)                                       

  ��. 	� = 0,85	
�. �.  ........................................................................... (2.4)                 

� =  
��.��

�,�� ���.�
   ................................................................................................... (2.5)                                                                                  

Berdasarkan gaya-gaya yang bekerja di atas, momen nominal penampang adalah : 

∑ � = 0    maka ��.  ! = �" ............................................................... (2.6)            

Karena Ts = Cc maka Mn dapat dijabarkan menjadi : 

�" = ��. 	�.  ! ....................................................................................... (2.7)            

�" = 0,85 	
�. �. . (! −
%

&
)................................................................... (2.8)            

�" = ��. 	�. [! −
��.��

),*.���.�
]  ..................................................................... (2.9)            

Apabila balok beton dipasang FRP maka kuat lentur balok yang terjadi adalah 

seperti pada Gambar 2.4 yaitu dengan menggunakan metode ACI 440 2R-08. 
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Gambar 2.4 Regangan untuk metode ACI 440 2R-08 
 

 
 

Untuk perkuatan lentur dengan FRP, perhitungan desain mengacu pada ACI 

Committee 440. Adapun perhitungan disajikan dalam rumus-rumus sebagai berikut: 

Dalam  mendesain  kekuatan  lentur  diperlukan  faktor  reduksi  terhadap momen 

yang terjadi. 

∅ Mn  ≥  Mu .....................................................................................................  (2.10)        

Untuk  melindungi  kemampuan  lekatan  FRP  diberikan  persamaan  untuk 

menghitung koefisien lekatan yaitu: 

 

KM = 
)

.� / �0
 ( 1 - 

1 / � .2�

3.����
 ) ≤ 0,9 untuk n Ef tf   ≤ 180000 ....................... (2.11)  

Dengan memberikan asumsi bahwa nilai regangan maksimum pada beton sebesar 

0.003, maka regangan yang terjadi pada FRP dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : 

5f e = 5cu ( 
67�

�
 ) – 5bi ≤ Km . 5fu ............................................................... (2.12)  

Ɛs 

Ɛf 
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Setelah mendapatkan nilai regangan pada FRP, maka nilai tegangan pada FRP dapat 

dihitung dengan persamaan  

Ffe =Ef . 5fe  .......................................................................................................(2.13)  

Dengan menggunakan persamaan (5s) dan (fs) nilai regangan dan nilai tegangan  

pada  tulangan  dapat  dihitung.  Setelah  diketahui  nilai  nilai regangan dan 

tegangan pada tulangan dan FRP, posisi garis netral dapat dicek berdasarkan gaya 

dalam yang terjadi dengan menggunakan persamaan ( c ) : 

 5s = 5fe + 5bi ( 
87�

67�
 ) ........................................................................................(2.14)  

fs = Es . 5s  .......................................................................................................(2.15) 

c = 
�9 .  �� :��.� �;

<.  ���.  =).� 
 ........................................................................................(2.16)  

 
Kapasitas momen nominal perkuatan perkuatan lentur dengan menggunakan 

 
FRP dapat dihitung dengan persamaan (Mn). Untuk perkuatan lentur ACI 

 

committee  440  merekomendasikan  nilai  faktor  reduksi  untuk  FRP  (ψf) 

 
sebesar 0,85. 

 

Mn = As . fy ( d - 
=) .  �

&
 ) + ψf . Af . f fe  ( h - 

=) .  �

&
 ) ..................................... (2.17) 

Keterangan : 

 

km = koefisien lekatan pada lapisan FRP 

 
ɛfu    = regangan maksimum pada FRP 

 n     = jumlah lapisan perkuatan FRP  

Ef     = modulus elastisitas FRP (MPa) 
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tf       = ketebalan nominal 1 lapis perkuatan FRP (mm) 
 

ɛfe     = regangan efektif pada FRP yang dicapai saat terjadi kegagalan 

 
ɛcu    = regangan ultimate pada beton di daerah tekan (0,003) 

 
h     = ketebalan penampang (mm) 

 
c     = jarak serat tekan terluar ke garis netral (mm) 

 
ɛbi     = regangan pada substrat beton pada saat pemasangan FRP 

 
ffe     = tegangan pada FRP (MPa) 

 
ψf   = faktor reduksi kekuatan FRP 

 
= 0,85 untuk lentur 

 
= 0,85 untuk geser untuk skema perkuatan FRP U-wrap tiga sisi 

atau dua sisi 

= 0,95 untuk geser yang dibungkus sepenuhnya 

 

2.2 Wiremesh 

Wiremesh adalah besi fabrikasi bertegangan leleh tinggi yang terdiri dari dua lapis 

kawat baja yang saling bersilangan tegak lurus. Setiap titik persilangan dilas secara 

otomatis menjadi satu, menghasilkan penampang yang homogen, tanpa kehilangan 

kekuatan dan luas penampang yang konsisten. Jarak antar kawatnya yang sama, 

seragam dan konsisten membuat besi wiremesh tidak akan pernah berkurang serta 

semua susunan selalu berada di posisinya masing-masing (Dewantari, 2010). 
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Jenis-jenis wiremesh secara umum dapat digolongkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 jenis-jenis wiremesh 

Lapisan wiremesh dan SCC mampu meningkatkan kapasitas beban pada balok yang 

diberi 1 lapis penuh wiremesh diameter tulangan 2.3 mm spasi 25 mm dan SCC setebal 

25mm sepanjang bentang balok sebesar 6,44% dan untuk balok yang diberi 1 lapis 

penuh wiremesh diameter tulangan 3 mm spasi 50 mm sepanjang bentang balok 

sebesar 40,06% terhadap balok normal (Amiruddin, 2009). 

2.3 Perkuatan balok beton bertulang menggunakan FRP 

Ginardi (2013) membahas perbandingan kuat lentur balok beton bertulang 

menggunakan CFRP dan GFRP. Balok yang digunakan berukuran 10x 15 x 120 cm3. 

Balok yang digunakkan berjumlah 9 dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kesembilan 
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balok ini dibebani sampai runtuh sehingga diketahui beban maksimal  yang dapat 

ditahan oleh balok. Hasil analisis dan eskperimen menggunakan CFRP dan GFRP 

menunjukkan peningkatan signifikan dalam kuat lentur balok. CFRP dapat 

meningkatkan kuat lentur balok sebesar 65,934%, sedangkan GFRP hanya 43,956%. 

Sebagai perbandingan terhadap dua material perkuatan tersebut, CFRP lebih kuat 

daripada GFRP dalam menambah kuat lentur. 

Muhammad dan Tarigan (2017) dalam penelitiannya membahas perbandingan 

kekuatan perkuatan balok beton bertulang menggunakan Fiber Reinforced Polymer 

(FRP). Jenis FRP yang dipakai adalah Glass Fiber Reinforced Polymer Tipe Wrap 

(GFRP). Balok yang digunakan berdimensi 15x25 cm dengan Panjang 320 cm. 

Berdasarkan hasil analitis terjadi peningkatan kekuatan balok dengan GFRP yaitu 

1,877 kali kekuatan awal dan berdasarkan pengujian diperoleh peningkatan kekuatan 

balok dengan GFRP yaitu 1,333 kali kekuatan awal. Berdasarkan hasil pengujian ini, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan GFRP pada daerah tarik balok beton 

mampu menahan kekuatan lebih besar daripada balok beton biasa dan juga mampu 

menghambat retak awal. 

Deskarta (2009) dalam penelitiannya membahas tentang perkuatan geser balok beton 

bertulang menggunakan Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP). Dari hasil 

penelitiannya didapat bahwa kuat tarik ultimit lapis GFRP arah serat 0⁰/90⁰ dan 0⁰ lebih 

besar 22,14% dan 14,5% dibandingkan dengan kuat tarik lapis GFRP dengan arah serat 

±45⁰. Penambahan lapis GFRP pada balok dapat merubah model keruntuhan dari 

keruntuhan geser tekan menjadi keruntuhan lentur. Penambahan lapis GFRP pada 
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balok mampu meningkatkan beban saat tulangan leleh jika dibandingkan dengan balok 

tanpa lapis GFRP rata-rata sebesar 12,48%. Peningkatan beban saat tulangan leleh pada 

balok dengan lapis GFRP untuk arah serat 0⁰/90⁰, 0⁰, ±45⁰ jika dibandingkan dengan 

balok tanpa lapis masing-masing sebesar 13,744%, 11,3744 dan 12,322%. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini mengenai studi perkuatan lentur 

balok beton bertulang menggunakan GFRP dan Wiremesh dengan beton normal. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua metode yaitu metode eksperimental dan 

metode teoritis. Metode eksperimental dilakukan di laboratorium struktur 

Universitas Lampung, metode ini menggambarkan tampilan dari benda uji dan 

mempresentasikan hasil yang didapat dari pengujian di laboratorium. Sedangkan 

metode teoritis digunakan sebagai pembanding hasil yang didapat dari metode 

eksperimental berdasarkan pada standar ACI 440.2R-08 dan SNI 2847 tahun 2013. 

 
3.1 Metode Eksperimental 
 

3.1.1 Benda uji 
 

 
 

Penelitian  ini  menggunakan  30  buah  benda  uji  silinder  dengan dimensi 

diameter 15 cm dengan tinggi 30 cm, dan 6 buah benda uji balok beton bertulang 

dengan dimensi 15 cm x 15 cm x 170 cm. Keenam  benda  uji  mempunyai  

variasi  yang  berbeda-beda.  Balok pertama dan kedua merupakan balok beton 

bertulang tanpa perkuatan atau disebut balok normal, balok ketiga dan keempat 

merupakan balok yang diperkuat dengan menggunakan perkuatan tipe 1 yaitu 

GFRP 4 lapis, dan yang terakhir balok kelima dan keenam merupakan balok yang 

diperkuat dengan menggunakan perkuatan tipe 2 yaitu kombinasi GFRP + 

Wiremesh + GFRP + GFRP.
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Adapun tulangan yang digunakan yaitu pada daerah tekan digunakan tulangan 

2 ø 6 dan pada daerah tarik digunakan tulangan 2 ø 9. Sementara untuk 

tulangan sengkang digunakan ø 6 – 60 mm. Detail benda uji  dapat  dilihat  

seperti  pada Gambar  3.1,  3.2,  dan  3.3.  Adapun pengecoran benda uji 

menggunakan ready mix dengan kuat tekan rencana f’c = 25 MPa. 

 

 
Gambar 3.1 Balok beton tanpa perkuatan  

 
 

Gambar 3.2 Balok beton dengan perkuatan tipe 1  
 

Gambar 3.3 Balok beton dengan perkuatan tipe 2  

 

GFRP dan wiremesh akan dipasang setelah benda uji dicuring selama 28 hari. 

GFRP yang digunakan dalam penelitian ini adalah GFRP tipe SEH51  dengan  
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Ultimate  Tensile  Strength  dalam  arah  serat  utama sebesar 575 Mpa, dan 

Ketebalan 1 lapis GFRP yang digunakan yaitu 1,33 mm. Sedangkan wiremesh 

yang digunakan tipe kawat jala las segi empat diameter 1 mm dengan lebar 

bukaan 15 mm x 15 mm. Proses pemasangan balok tipe 1 dan tipe 2 dari 4 

tahapan yaitu: 

1. Tahap pertama adalah penghalusan permukaan beton yang akan dipasangi  

lapisan  perkuatan  dengan  menggunakan gurinda/amplas. 

2. Tahap kedua yaitu pemotongan GFRP maupun wiremesh dengan ukuran 15 cm 

x 140 cm. 

3. Tahap ketiga yaitu memberikan bahan perekat yaitu epoxy resin 

 
pada permukaan beton dengan menggunakan kuas roller. 

 
4. Tahap  keempat  adalah  penempelan  GFRP  dan  wiremesh  pada benda uji 

menggunakan metode wet lay-up. 

 
Adapun yang dimaksud dengan metode wet lay-up yaitu metode pemasangan FRP, 

dimana FRP  yang akan  dipasang perlu dibasahi sebelumnya terlebih dahulu 

dengan epoxy resin untuk selanjutnya dilapisi pada benda uji yang akan diperkuat 

(Mufti Amir Sultan et al, 2015). Posisi penempelan GFRP dan wiremesh berada 

pada daerah sisi tarik benda uji balok. Hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus 

pada perilaku balok akibat gaya lentur dengan perkuatan yang berbeda atau tanpa 

perkuatan sama sekali
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3.1.2 Set up pengujian 
 

 
 

Untuk mengukur lendutan pada balok setelah dilakukan pembebanan maka 

dipasang strain gauge. Pemasangan strain gauge pada baja tulangan di 

daerah tarik sebamyak 2 buah. Pada beton dipasang strain gauge sebanyak 

2  buah yaitu pada daerah tekan benda uji dan daerah ½ tinggi benda uji. 

Pada GFRP dan wiremesh dipasang strain gauge sebanyak 1 buah yang 

posisi pemasangannya berada di tengah benda uji seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3.4, 3.5, dan 3.6. 

 
Gambar 3.4 Posisi strain gauge pada balok normal 

 
 

 
Gambar 3.5 Posisi strain gauge pada balok dengan perkuatan tipe 1 
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Gambar 3.6.Posisi strain gauge pada balok dengan perkuatan tipe 2 

 

 
  

 

Set up pengujian diilustrasikan seperti Gambar 3.7, sebelum pengujian 

dipasang dial gauge sebanyak 2 buah untuk merekam lendutan vertikal pada 

tengah bentang dan pada titik dibawah point load. Pengujian dilakukan  

dengan  two  point  load,  digunakan  pembebanan  yang bersifat monotonik 

dengan kecepatan ramp actuator konstan sebesar 0,05 mm/dt sampai benda 

uji mengalami kegagalan. Pembacaan data pada ring power diambil setiap 

kenaikan 1 kN pada kondisi normal, sedangkan untuk kondisi-kondisi 

tertentu seperti first cracking, yield, dan ultimate load diambil lebih rapat. 

Sementara pengamatan terhadap benda  uji  terus  dipantau  secara  visual,  

terutama  terhadap perkembangan  retak  yang terjadi  akibat  bertambahnya  

beban,  juga terhadap perilaku keruntuhan yang terjadi. Pembebanan 

dilakukan hingga mencapai beban ultimit.
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Gambar 3.7 Set up pengujian dan pemasangan dial gauge 

 

 
 

3.1.3 Hasil yang akan didapat 
 

 
 

1.    Hubungan beban dan lendutan (Nawy, 2003) 

 
Hubungan beban–lendutan balok beton bertulang pada dasarnya dapat 

diidealisasikan menjadi beban trilinier menjadi seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 10. Hubungan ini terdiri dari tiga daerah sebelum terjadinya rupture. 

Daerah I    :  Taraf   praretak,   dimana  batang-batang   strukturalnya bebas 

retak. 

Daerah II   :  Taraf  pascaretak,  dimanabatang-batang  strukturalnya mengalami 

retak-retak terkontrol yang masih dapat diterima, baik dalam 

distribusinya maupun lebarnya. 

Daerah III  :   Taraf   pasca-serviceability,   dimana   tegangan   pada tulangan 

tarik sudah mencapai tegangan lelehnya.
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Sumber: Nawy, 2003 

Gambar 3.8 Hubungan beban-defleksi pada balok 
. 

 
 

2.    Hubungan beban dan regangan 
 

 
 

Struktur yang mendapat beban-beban dari luar akan mengalami deformasi. Nilai 

deformasi dibagi dengan dimensi awal sebelum dibebani  didefinisikan  sebagai  

regangan  (strain). Deformasi  terjadi akibat adanya tarikan, bagian panjang L 

akan mengalami perpanjangan sebesar ΔL. Adapun yang dimaksud dengan 

regangan adalah  perpanjangan  relatif,  yaitu  pertambahan  panjang  per  satuan 

panjang awal yang dirumuskan sebagai berikut: 

 
 

� = 
∆�

�
  ....................................................................................... (3.1) 
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Keterangan: 

 
ɛ       = regangan 

 
ΔL    = pertambahan panjang (ukuran) yang terjadi pada struktur (m) 

L       = panjang (ukuran) struktur awal (m) 

 

Untuk  P  sebagai  gaya  tekan,  dapat  juga  digambarkan  hubungan serupa. 

Formulasi yang mempresentasikan hubungan linier antara tegangan dan 

regangan dituangkan sebagai hukum Hooke berikut ini: 

� =  � . �  ................................................................................................. (3.2)  

Keterangan; 

�    = tegangan (MPa) 

 
ɛ       = regangan 

 
E       = modulus elastisitas (MPa)  

 

 

3.2    Bagan Alir Penelitian 
 

 
 

Secara keseluruhan metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.9 

dan Gambar 3.10. 
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Gambar 3.9 Bagan alir penelitian
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Gambar 3.10 Bagan alir pembuatan benda uji 



 

 

 

 

 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pada uji eksperimental balok yang diperkuat dengan menggunakan perkuatan 

tipe 1 mengalami peningkatan beban maksimum sebesar 57 - 112 % terhadap 

balok normal. Sedangkan untuk balok yang diperkuat dengan menggunakan 

perkuatan tipe 2 mengalami peningkatan beban maksimum sebesar 97 - 146% 

terhadap balok normal. 

2. Balok yang diberi perkuatan mampu meningkatkan nilai kekakuan dari balok 

jika dibandingkan dengan balok normal tanpa perkuatan. Untuk balok dengan 

perkuatan tipe 1 mengalami peningkatan kekuatan sebesar 35 – 45 % terhadap 

balok normal. Sedangkan untuk balok dengan perkuatan tipe 2 mengalami 

peningkatan sebesar 13 – 34 % terhadap balok normal. 

3. Berdasarkan nilai indeks daktilitas, dapat disimpulkan bahwa balok normal 

tanpa perkuatan lebih daktail dari pada balok yang menggunakan perkuatan.  

4. Pola retak yang terjadi pada balok tanpa perkuatan yaitu menyebar di daerah 

momen konstan dan retak membesar hanya pada salah satu tempat di daerah 

tersebut, Sedangkan untuk balok dengan perkuatan semuanya mengalami 

kegagalan debonding pada salah satu ujung perkuatan.  
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5. Pola keruntuhan yang terjadi pada balok dengan perkuatan tipe 1 maupun balok 

dengan perkuatan tipe 2 adalah terjadinya debonding failure yaitu lepasnya 

ikatan antara beton dengan perkuatan, dikarenakan tidak adanya pengangkuran 

diujung yang pada umumnya terjadi kegagalan di daerah tersebut. Pada saat 

debonding failure regangan beton (ɛc) pada perkuatan tipe 1 sebesar 0,00198 

dan untuk perkuatan tipe 2 sebesar 0,00296. Sedangkan untuk balok normal 

terjadi kegagalan lentur. 

6. Pada uji eksperimental Pmaks lebih kecil dibandingkan Pmaks teoritis. Hal ini 

disebabkan oleh perhitungan teoritis yang menganggap beton hancur 

maksimum yaitu pada saat regangan beton (ɛc) 0,003. Benda uji dengan 

perkuatan 1 dan 2 mengalami debonding failure sehingga regangan tidak 

mencapai angka 0,003. Oleh karena itu, dilakukan analisis perhitungan ulang 

pada balok dengan perkuatan tipe 1 dan 2. Didapatkan hasil perhitungan ulang  

untuk balok dengan perkuatan tipe 1 dan tipe 2  Pmaks sebesar 8,7603 Ton dan 

8,48 Ton yang hasilnya lebih mendekati nilai Pmaks teoritis. 

7. Berdasarkan perbandingan teoritis dan eksperimental terhadap beban retak Pcr, 

terjadi perbedaan yang cukup jauh pada beban retak awal antara hasil teoritis 

dengan hasil pengujian. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan karena pada 

hasil eksperimental, pengamatan yang dilakukan pada retak awal dengan cara 

visual secara langsung tanpa alat bantu. Sehingga beban retak awal yang 

didapat tidak mendekati perhitungan teoritis. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Mengingat dari hasil penelitian ini pada balok dengan perkuatan terdapat 

kesamaan pada pola keruntuhan yaitu terjadinya debonding failure yang 

mengawali keruntuhan pada balok, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

untuk mengatasi keadaan tersebut. 

2. Mengingat dari hasil penelitian ini debonding failure yang terjadi selalu dari 

ujung balok, maka perlu dilakukan penelitian untuk memperkuat ikatan antara 

beton dan perkuatan , misalnya dengan membuat permukaan beton lebih kasar 

sehingga rekatan antar beton dan perkuatan akan semakin kuat atau dengan cara 

memberi angkur pada ujung sisi balok. 

3. Mengingat berat satu balok sekitar 100 kg lebih, maka untuk selanjutnya supaya 

dipasang kawat pengait agar pada saat mobilisasi balok dapat menggunakan 

crane dan dapat mempermudah penelitian. 
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