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ABSTRAK 

ANALISIS PERBANDINGAN PENGARUH PENAMBAHAN SERAT 

BAJA KARBON 3D DRAMIX DAN SERAT KAWAT BENDRAT 

TERHADAP KUAT TEKAN, KUAT TARIK BELAH, DAN KUAT TARIK 

LENTUR PADA BETON MUTU NORMAL 

 

Oleh 

NETTA RIANA 

Beton mempunyai kuat tekan yang besar tetapi lemah terhadap kuat tarik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaruh 

penambahan serat baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat terhadap kuat 

tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur pada beton mutu normal. Pada 

penelitian ini, dilakukan penambahan serat baja karbon 3D Dramix dan serat 

kawat bendrat dengan volume fraksi sebesar 0%, 1%, 1,5% dan  2% dari volume 

adukan beton. Sampel pada penelitian ini berupa silinder dengan (diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm) untuk uji kuat tekan dan kuat tarik belah, dan balok berukuran 

(10 x 10 x 40 cm) untuk uji kuat tarik lentur. Pengujian dilakukan 28 hari setelah 

pengecoran. 

Dari hasil penelitian didapatkan: (1) Kuat tekan maksimum terjadi pada 

penambahan serat baja karbon 3D Dramix pada Vf 2% mengalami peningkatan 

sebesar 18,95% dari kuat tekan beton Vf 0%, penambahan serat kawat bendrat 

pada Vf 1% mengalami peningkatan sebesar 19,33% dari kuat tekan beton Vf 0%., 

(2) Kuat tarik belah maksimum terjadi pada penambahan serat baja karbon 3D 

Dramix pada Vf 2% mengalami peningkatan sebesar 88,38% dari kuat tarik belah 

beton Vf 0%, penambahan serat kawat bendrat pada Vf 2% mengalami 

peningkatan sebesar 57,30% dari kuat tarik belah beton Vf 0%., dan (3) Kuat tarik 

lentur maksimum terjadi pada penambahan serat baja karbon 3D Dramix pada Vf 

2% mengalami peningkatan sebesar 465,63% dari kuat tarik lentur beton Vf 0%, 

penambahan serat kawat bendrat pada Vf 2% mengalami peningkatan sebesar 

161,10% dari kuat tarik lentur beton Vf 0%.  

 

Kata kunci:  serat baja karbon 3D Dramix, serat kawat bendrat, kuat tekan, kuat 

tarik belah, kuat tarik lentur. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF ADDITION OF 3D 

DRAMIX CARBON STEEL FIBERS AND BENDRAT WIRE FIBERS ON 

COMPRESSIVE STRENGTH, SPLIT TENSILE STRENGTH, AND 

FLEXURAL TENSILE STRENGTH IN NORMAL QUALITY CONCRETE 

 

By 

NETTA RIANA 

Concrete are that it has a high compressive strength but is weak in tensile 

strength. The aim of this study was to compare the effects of adding Dramix 3D 

carbon steel fiber and bendrat wire fiber on the compressive strength, split tensile 

strength, and flexural tensile strength in normal quality concrete. In this study, the 

addition of Dramix 3D carbon steel fiber and bendrat wire fiber with volume 

fractions of 0%, 1%, 1.5%, and 2% of the volume of the concrete mix was 

evaluated. The samples for this study were a cylinder with a diameter of 15 cm 

and a height of 30 cm for the compressive strength and split tensile strength tests, 

and a beam measuring 10 x 10 x 40 cm for the flexural tensile strength test. The 

test was carried out 28 days after the casting.  

From the results of the study, it was found: (1) The compressive strength 

maximum occur of the addition of Dramix 3D carbon steel fiber at Vf 2% 

increased by 18.95% from the compressive strength of concrete at Vf 0%. The 

addition of bendrat wire fiber at Vf 1% increased by 19.33% from the 

compressive strength of concrete at Vf 0%., (2) The split tensile strength 

maximum occur of the addition of 3D Dramix carbon steel fibers at Vf 2% 

increased by 88.38% from the split tensile strength of Vf 0% concrete. The 

addition of bendrat wire fibers at 2% Vf experienced an increase of 57.30% from 

the split tensile strength of concrete at Vf 0%., and (3) The flexural tensile 

strength maximum occur of the addition of Dramix 3D carbon steel fibers at Vf 

2% increased by 465.63% from the flexural tensile strength of concrete at Vf 0%. 

The addition of bendrat wire fiber at 2% Vf increased by 161.10% from the 

flexural tensile strength of concrete at Vf 0%. 

 

 

Keywords:  Dramix 3D carbon steel fiber, bendrat wire fiber, compressive 

strength, split tensile strength, flexural tensile strength. 
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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi saya yang berjudul "Analisis Perbandingan Pengaruh Penambahan 

Serat Baja Karbon 3D Dramix dan Serat Kawat Bendrat Terhadap Kuat Tekan 

Kuat Tarik Belah, dan Kuat Tarik Lentur pada Beton Mutu Normal" adalah 
bagian dari penelitian Ibu Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D. 

mengenai pengaruh serat baja terhadap beton. 

2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dícantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pembangunan di bidang konstruksi saat ini berkembang cukup pesat, disertai 

dengan tersedianya berbagai jenis material yang modern dan praktis.  Salah 

satu material konstruksi yang sering digunakan dalam pembangunan 

konstruksi adalah beton.  Beton adalah  material konstruksi yang memiliki 

kemampuan menahan gaya tekan yang tinggi, serta dapat dirancang untuk 

mencapai kekuatan yang direncanakan.  Berbagai perkembangan teknologi 

beton mempunyai prinsip utama yaitu menciptakan beton yang praktis dan  

ramah lingkungan. 

Beton adalah campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat 

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

(SNI 2847-2019).  Konstruksi beton  tidak hanya digunakan dalam lingkup 

struktur saja, namun beton juga dapat digunakan dalam lingkup non struktur.  

Beberapa komponen beton dari lingkup non struktur seperti, dinding kolom 

praktis, perabot rumah, dan berbagai hiasan. Maka dari itu komposisi beton 

didesain sebaik mungkin untuk menghasilkan beton yang ekonomis dan 

memiliki estetika (Widodo & Basith, 2017). 

Beton sebagai material konstruksi mempunyai beberapa kelebihan antara 

lain, mudah dalam pelaksanaan perawatan, ramah lingkungan, mempunyai 

harga yang terjangkau, memiliki kuat tekan yang tinggi, mudah dicetak 

sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara ekonomis, serta dapat 

diaplikasikan pada pekerjaan pondasi, kolom, balok, perkerasan jalan, dan 
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sebagainya (Tjokrodimuljo, 2007).  Selain itu, material beton juga 

mempunyai beberapa kekurangan antara lain, sulitnya dalam perubahan 

bentuk beton yang sudah dibuat dan didesain, dalam pelaksanaannya 

memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, serta material beton memiliki 

pengaruh terhadap daya pantul yang besar (Mulyono, 2004).  

Beton merupakan material konstruksi yang dapat dikatakan lemah terhadap 

gaya tarik, sehingga hal ini dapat menyebabkan sering terjadinya keretakan 

pada beton.  Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

untuk mengatasi kelemahan dari beton itu sendiri.  Siswanto (2011), meneliti 

tentang pengaruh serat baja (lokal) berupa potongan-potongan kawat bendrat 

pada kapasitas tarik dan lentur beton, serat baja yang dipakai menggunakan 

variasi volume fraction 0%, 2%, dan 4% dari berat beton. Jenis pengujian 

yang dilakukan yaitu kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur, dan modulus 

elastistitas beton pada umur 28 hari.  Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penambahan serat baja 2% mempunyai kontribusi peningkatan kuat 

tekan sebesar 6,77%, dan peningkatan modulus elastisitas sebesar 23,09% 

terhadap beton polos.  Penambahan serat baja 4% memiliki kontribusi 

peningkatan kuat tarik sebesar 35,5% terhadap beton polos. Sedangkan pada 

beton serat 2%, terjadi peningkatan kuat tarik lentur sebesar 23,27% terhadap 

beton polos. 

Putra dkk (2020), meneliti tentang pengaruh penambahan serat baja karbon 

terhadap kuat lentur balok beton bertulang pada beton mutu normal. Pada 

penelitian ini menggunakan sampel berbentuk balok beton bertulang dengan 

dimensi 15 cm x 19 cm x 170 cm dengan 2 tulangan lentur D-10 mm (2D-

10mm) dengan 1 buah sampel balok setiap volume fraction (Vf) 0%, 0,5%, 

1% dan 1,5%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tarik lentur 

balok beton tertinggi terjadi pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan 

sebesar 281,42% dari Vf 0%. Pada kuat tarik lentur balok beton bertulang 

dengan beban maksimum terjadi pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan 

sebesar 56,64% dari Vf 0%. 
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Oktarina dkk (2018), meneliti tentang pengaruh penambahan serat kawat 

bendrat terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton.  Adapun variasi serat kawat 

bendrat yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebesar 0%; 0,2%; 0,4%; dan 

0,6% serta penambahan superplasticizer sebesar 0,4% dari berat semen untuk 

masing-masing volume fraksi. Pengujian dilakukan pada saat umur beton 28 

hari.  Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa penambahan serat kawat bendrat pada adukan beton mengurangi 

tingkat kelecakan (workability) adukan beton. Peningkatan kuat tekan beton 

dicapai pada volume fraksi 0,4% yaitu sebesar 20,8132% dengan nilai 

33,40243 MPa, dan kuat tarik beton dicapai pada volume fraksi 0,4% yaitu 

sebesar 3,24% dengan nilai 2,9227 MPa.  

Juwarnoko (2019), meneliti tentang pengaruh penambahan serat kawat 

bendrat pada campuran beton terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. Pada 

penelitian ini menggunakan kombinasi variasi serat sebesar 0%, 1%, 2%, dan 

3%.  Benda uji yang dipakai berbentuk silinder dengan ukuran diameter 150 

mm dan tinggi 300 mm.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat 

tekan minimum terjadi pada penambahan serat 0% yaitu sebesar 20,75 MPa.  

Kuat tekan maksimum terjadi pada penambahan serat 2% yaitu sebesar 25,59 

MPa.  Kuat tarik minimum terjadi pada penambahan serat 0% yaitu sebesar 

1.95 MPa.  Kuat tarik maksimum terjadi pada penambahan serat 2% yaitu 

sebesar 2,38 MPa. 

Pada umumnya karakteristik beton secara struktural yaitu beton memiliki 

kuat tekan yang besar tetapi lemah terhadap kuat tarik.  Kuat tarik yang 

sangat rendah akan mengakibatkan beton mudah retak, sehingga dapat 

mengurangi keawetan beton.  Salah satu usaha yang dilakukan untuk 

memperbaiki sifat-sifat beton yang lemah terhadap kuat tarik yaitu dengan 

menambahkan serat pada campuran beton, karena serat mempunyai prinsip 

penguat beton antara lain, kekuatan leleh, modulus elastisitas, dan lekatan 

yang cukup.  Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penambahan 

serat baja dan kawat bendrat pada campuran beton mampu memperbaiki 

kelemahan beton. Beberapa kelebihan serat baja dari serat lainnya, yaitu 
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memiliki modulus yang tinggi, tidak mengalami perubahan bentuk terhadap 

alkali dalam semen, dan adanya bond strength yaitu pengangkeran mekanis 

antara beton dengan serat.  Dengan menambahkan serat baja dalam beton 

polos, maka akan terjadi peningkatan kapasitas kekuatan beton secara 

signifikan (Thomas, 2007). Adapun jenis serat baja yaitu kawat bendrat 

merupakan bahan lokal yang ekonomis dan banyak tersedia di pasaran dan 

mempunyai prinsip penguat beton.  Pada penelitian terdahulu sudah banyak 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan serat baja karbon dan 

serat kawat bendrat pada beton mutu normal, namun belum ada penelitian 

yang dilakukan dengan membandingan kedua serat yaitu serat baja karbon 

dan serat kawat bendrat secara bersamaan.  Maka pada penelitian ini 

dilakukan analisis perbandingan pengaruh penambahan serat baja karbon 3D 

Dramix dan serat kawat bendrat terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan 

kuat tarik lentur pada beton mutu normal. Penelitian ini dilakukan dengan 

variasi volume fraction 0%, 1%, 1,5% dan 2%.  Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbandingan komposisi optimum antara variasi 

penambahan serat baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Adapun beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi penambahan serat baja karbon 3D Dramix 

terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur pada beton 

mutu normal? 

2. Bagaimana pengaruh variasi penambahan serat kawat bendrat terhadap 

kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur pada beton mutu 

normal? 

3. Bagaimana perbandingan antara campuran beton dengan serat baja 

karbon 3D Dramix dan campuran beton dengan serat kawat bendrat? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh penambahan serat baja karbon 3D Dramix 

terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur pada beton 

mutu normal. 

2. Menganalisis pengaruh penambahan serat kawat bendrat terhadap kuat 

tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur pada beton mutu normal. 

3. Menganalisis perbandingan antara campuran beton dengan serat baja 

karbon 3D Dramix dan campuran beton dengan serat kawat bendrat? 

 

1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengujian hanya dilakukan terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan 

kuat tarik lentur beton dan tidak pada modulus elastisitas beton. 

2. Beton yang akan dikembangkan adalah beton dengan mutu normal. 

Dalam perencanaan awal dipakai kuat tekan 25  MPa. 

3. Variasi serat terdiri dari empat variasi yaitu 0%; 1%; 1,5%; dan 2% 

terhadap volume adukan beton. 

4. Serat baja yang digunakan yaitu Dramix 3D produksi PT. Bakert dengan 

tipe ujung berkait (hooked), diameter 0,75 mm dan panjang 60 mm, atau 

dengan aspek rasio (l/d) 80. 

5. Serat kawat bendrat yang digunakan yaitu dengan diameter 0,80 mm dan 

panjang 60 mm, atau dengan aspek rasio (l/d) 75. 

6. Material yang digunakan adalah agregat kasar, agregat halus, semen, air, 

superplasticizer, dan serat. 

7. Benda uji yang akan digunakan pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik 

belah beton ialah silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. 

8. Benda uji yang akan digunakan pada pengujian kuat tarik lentur beton 

ialah balok dengan dimensi 100 mm x 100 mm x 400 mm. 
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9. Pengujian beton dilakukan pada umur 28 hari. 

10. Perhitungan campuran beton menggunakan metode ACI. 

11. Pada pengujian material menggunakan acuan ASTM, sedangkan uji kuat 

tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur mengunakan acuan SNI.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pengetahuan tentang pemanfaatan serat baja karbon 3D 

Dramix dan serat kawat bendrat pada campuran beton mutu normal. 

2. Memberikan informasi komposisi campuran serat baja karbon 3D 

Dramix dan serat kawat bendrat yang paling optimal berdasarkan kuat 

tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur beton.  

 

 

 

 

 

 



  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Beton  

Beton merupakan campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, 

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

tambahan (SNI 2847-2019).  Beton sebagai material konstruksi memiliki 

beberapa kelebihan antara lain, mudah dalam pelaksanaan perawatan, ramah 

lingkungan, mempunyai harga yang terjangkau, mempunyai kuat tekan yang 

tinggi, mudah dicetak sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara 

ekonomis, serta dapat diaplikasikan pada pekerjaan pondasi, kolom, balok, 

perkerasan jalan, dan sebagainya (Tjokrodimuljo, 2007).  

Tabel 1. Berdasarkan Berat Satuan 

Jenis Beton Berat Satuan 

Beton Ringan ≤ 1.900 Kg/m3 

Beton Normal 2.200 – 2.500 Kg/m3 

Beton Berat > 2.500 Kg/m3 

Sumber: SNI 03-2847-2002 

Tabel 2. Berdasarkan Kuat Tekan 

Jenis Beton Mutu 

Beton Mutu Rendah < 20 Mpa 

Beton Mutu Normal 21 Mpa – 40 Mpa 

Beton Mutu Tinggi ≥ 41 Mpa 

Sumber: SNI 03-2847, ACI 318, ACI 363R-92 
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Untuk menentukan mutu atau kualitas beton, perlu diketahui sifat mekanik 

beton setelah mengeras, beberapa sifat mekanik beton menurut Setiawan 

(2016) antara lain:  

1. Durability (Keawetan) 

Merupakan sifat beton yang mampu dalam mempertahankan kondisi 

seperti yang direncanakan tanpa terjadi korosi dalam jangka waktu yang 

direncanakan. 

2. Kuat Tekan 

Merupakan tegangan yang dapat menyebabkan beton hancur bila 

menerima beban dengan gaya tekan tertentu.  Benda uji yang digunakan 

dapat berupa silinder dengan tinggi 30 cm, diameter 15 cm dan juga 

berupa kubus dengan panjang 15 cm, tinggi 15 cm dan lebar 15 cm.  

Benda uji dengan ukuran yang berbeda dapat dipakai akan tetapi harus di 

koreksi terhadap ukuran.  Banyak hal yang dapat mempengaruhi kuat 

tekan beton yaitu faktor air-semen, jenis semen dan bahan tambahan yang 

digunakan, agregat, air, kondisi kelembapan udara saat masa perawatan 

benda uji, serta umur beton saat diuji. 

3. Kuat Tarik 

Beton merupakan material yang bersifat getas dan tidak dapat memikul 

tegangan tarik yang besar.  Untuk mengetahui kapasitas tarik dari suatu 

benda uji beton, pada umumnya dilakukan uji tarik belah (tensil splitting 

test) dengan menggunakan benda uji silinder. 

4. Kuat Lentur 

Untuk menguji kuat lentur benda uji yang dipakai berupa balok, standar 

pengujian kuat lentur mengacu pada ASTM C78 / C78 M – 10 “Standard 

Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with 

Third Point Loading)”.  Benda uji diletakkan di atas dua tumpuan pada 

mesin uji beban di antara kedua tumpuan tersebut diletakkan dua buah 

beban titik dengan jarak sepertiga bentang.  Beban diberikan secara 

konstan sehingga terjadi keruntuhan pada benda uji. 
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5. Modulus Elastisitas  

Modulus Elastisitas beton merupakan perbandingan antara kuat tekan 

beton dengan regangan beton, biasanya regangan yang ditentukan pada 

25-50% dari kuat tekan beton. 

6. Susut dan Rangkak Beton 

Selama beton dalam proses pengerasan setelah dicetak, beton akan 

mengalami perubahan volume jika kadar air pada beton berkurang karena 

terjadinya evaporasi, maka beton akan menyusut, apabila beton di 

rendam dalam air maka beton akan mengembang.  Beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan volume pada beton yaitu perubahan 

kadar air, reaksi kimia antara semen dan air, perubahan temperatur udara 

serta beban yang diberikan pada beton.  Untuk mengurangi potensi susut 

beton, biasanya dilakukan perawatan beton dapat cara penyiraman atau 

perendaman benda uji dengan air, dengan jangka waktu tidak kurang dari 

7 hari. Rangkak adalah salah satu sifat beton dimana beton mengalami 

deformasi terus menerus menurut waktu dibawah beban yang dipikul. 

7. Workability (Kelecakan) 

Merupakan sifat-sifat adukan beton yang dapat ditentukan dari 

kemudahan dalam proses pencampuran, pengangkutan, pengecoran, 

pemadatan, dan finishing.  Adapun cara untuk mengukur kelecakan beton 

adalah dengan slump test. 

 

2.2 Bahan Penyusun Beton 

Adapun bahan-bahan penyusun beton antara lain: 

1. Semen  

Semen portland adalah semen yang banyak digunakan dalam pekerjaan 

konstruksi.  Menurut ASTM C-150,1985, semen portland didefinisikan 

sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan klinker yang terdiri dari 

kalsium silikat hidrolik, yang umumnya mengandung satu atau lebih 
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bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-

sama dengan bahan utamanya.  Komposisi kimia pada semen portland 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Komposisi Bahan Utama Semen 

Komposisi Persentase (%)  

Kapur (CaO) 60-65  

Silika (SiO2) 17-25  

Alumina (Al2O3) 3-8  

Besi (Fe2O3) 0,5-6  

Magnesia (MgO) 0,5-4  

Sulfur (SO3) 1-2  

Potash (Na2O+K2O) 0,5-1  

(Sumber: Tjokrodimulyo, 1996) 

2. Agregat  

Agregat merupakan bahan berbutir, seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan 

slag tanur (blast-furnace slag) yang digunakan dengan media perekat 

untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis (SNI 2847:2019). 

Agregat berfungsi sebagai material pengisi yang menempati sekitar 75% 

dari total volume beton sehingga berpengaruh besar terhadap sifat dan 

daya tahan beton. 

a. Agregat Kasar 

Agregat kasar dapat berupa kerikil hasil disintegrasi alami batuan 

atau batu pecah dari industri pemecah batu yang mempunyai ukuran 

butir antara 5 - 40 mm.  Distribusi ukuran dan jumlah  agregat dapat 

mempengaruhi workability atau kelecakan beton.  Semakin 

berbentuk bulat agregat cenderung menyebabkan blocking dan 

semakin besar aliran karena mengurangi gesekan internal.  Gradasi 

standar agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Gradasi Standar Agregat Kasar 

Ukuran Saringan (mm) Persentase Lolos 

9,5 100 

4,75 95-100 

2,36 (No. 8) 80-100 

1,18 (No. 16) 50-85 

0,6 (No. 30) 25-60 

0,3 (No. 50) 10-30 

0,15 (No. 100) 2-10 

Pan  

Sumber: ASTM C-33-97 

b. Agregat Halus 

Agregat halus adalah agregat yang semua butirnya lolos ayakan 4,8 

mm.  Menurut Asroni (2010) agregat halus yang digunakan sebagai 

campuran beton harus memenuhi persyaratan berikut: 

1. Pasir terdiri dari butiran yang tajam dan keras. 

2. Pasir tidak mudah pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca 

seperti terik matahari dan hujan. 

3. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Apabila kadar lumpur 

pasir lebih dari 5% maka pasir harus dicuci terlebih dahulu. 

4. Tidak menggunakan pasir laut (kecuali dengan petunjuk staf 

ahli) karena pasir laut banyak mengandung garam yang bisa 

merusak beton atau baja tulangan. 

Gradasi standar agregat halus dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Gradasi Standar Agregat Halus 

Ukuran Saringan (mm) 
Persentase Lolos 

37,5-4,75 19,0-4,75 12,5-4,75 

50 100 - - 

38,1 95-100 - - 

25 - 100 - 

19 35-70 90-100 100 

12,5 - - 90-100 

9,5 10-30 20-55 40-70 

4,75 0-5 0-10 0-15 

2,36 - 0-5 0-5 

pan    

Sumber: ASTM C-33-84 

3. Air 

Air merupakan salah satu bahan penyusun beton yang penting dalam 

pembuatan beton.  Fungsi air dalam campuran beton adalah untuk reaksi 

kimia yang dapat menyebabkan berlangsungnya proses pengikatan dan 

pengerasan pada beton, serta menjadi bahan pelumas antara butir-butir 

agregat agar agregat mudah dikerjakan.  Untuk bereaksi dengan semen, 

air hanya diperlukan 25% - 30% saja dari berat semen.  Selain itu, air 

juga digunakan untuk perawatan beton dengan cara pembasahan setelah 

pengecoran (Tjokrodimuljo, 2007).  Air yang digunakan harus bersih, 

tidak mengandung lumpur, minyak, dan tidak mengandung garam-garam 

dan zat-zat lain yang dapat merusak beton (Nugraheni, 2017). 

 

4. Superplasticizer 

Superplasticizer yaitu bahan kimia yang tergolong atau termasuk ke 

dalam jenis admixture yang mampu mereduksi air sampai 12% sehingga 

dapat mengurangi porositas.  Sedangkan menurut SNI S-18-1990-03 

admixture merupakan suatu bahan berupa bubuk atau cairan yang 

ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan, 
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dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya.  Nilai kuat 

tekan beton yang ditambahkan superplasticizer akan meningkat apabila 

diberi takaran yang tepat.  

Menurut Pajitno (2007), Sika Viscocrete merupakan bahan tambah yang 

digunakan pada campuran beton yang dapat meningkatkan kelecakan, 

mengurangi pemakaian air, meningkatkan mutu beton, dan memudahkan 

proses pemadatan. Faktor air semen yang kecil dapat meningkatkan kuat 

tekan beton. Menurut Umiati dkk (2019), kuat tekan beton yang 

ditambah superplasticizer Sika Viscocrete-10 meningkat dibandingkan 

dengan beton tanpa penambahan superplasticizer, beton yang 

menggunakan semen PCC dengan penambahan superplasticizer terjadi 

peningkatan kuat tekan. Pada umur pengujian 28 hari untuk mutu fcʹ 30 

MPa terjadi peningkatan sebesar 7%. Untuk mutu, fcʹ35 MPa sebesar 

35%, mutu fcʹ40 MPa sebesar 45% dan mutu fcʹ50 MPa sebesar 37%. 

Menurut ASTM C494-82 superplasticizer terbagi menjadi 7 jenis: 

a. Tipe A : Water Reducer (WR) atau plasticizer 

Merupakan bahan kimia tambahan yang dapat membantu mengurangi 

jumlah kadar air. Penggunaan bahan tambah ini menghasilkan adukan 

beton dengan faktor air semen yang kecil pada nilai kekentalan 

adukan beton. 

b. Tipe B : Retarder 

Merupakan bahan kimia yang dapat memperlambat proses pengikatan 

beton. Penggunaan bahan ini untuk mendapatkan waktu yang cukup 

lama antara proses pencampuran dengan penuangan adukan.  Dimana 

jarak antara tempat pencampuran dan tempat penuangan adukan 

cukup jauh.  

c. Tipe C : Accelerator 

Merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk mempercepat proses 

pengikatan dan pengerasan beton. Penggunaan bahan ini saat proses 

penuangan adukan dibawah permukaan air, atau pada struktur beton 

yang memerlukan proses pengerasan segera.  
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d. Tipe D : Water Reducer Retarder (WRR) 

Merupakan bahan kimia tambahan yang berfungsi untuk mengurangi 

air dan dapat memperlambat proses pengikatan.  

e. Tipe E : Water Reducer Accelerator (WRA)  

Merupakan bahan kimia tambahan yang berfungsi untuk mengurangi 

air dan dapat mempercepat proses pengikatan.  

f. Tipe F : High Range Water Reducer (HRWR) 

Merupakan bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengurangi air 

sampai 12% atau bahkan lebih.  

g. Tipe G : High Range Water Reducer Retarder (HRWRR) 

Merupakan bahan kimia tambahan yang dapat mengurangi air dan 

mempercepat proses pengikatan dan pengerasan beton.  Penggunaan 

bahan kimia pada campuran beton lebih kecil dibandingkan bahan 

utama, sehingga tingkat kontrolnya harus lebih besar daripada 

pekerjaan beton biasa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelebihan 

dosis, karena dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan menurunnya 

kinerja beton bahkan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada 

beton. 

 

5. Serat 

Menurut ACI Committee 544 (1982) beberapa jenis serat  yang dipakai 

untuk memperbaiki sifat kurang baik dari beton diantaranya serat baja 

(steel), plastik (polypropylene), kaca (glass), karbon (carbon).  Serat 

tersebut dicampur ke dalam adukan beton dengan persentase 

penambahan serat bervariasi sesuai dengan jenis serat yang digunakan. 

Soroushian dan Bayashi (1987) mengatakan bahwa penambahan serat ke 

dalam adukan beton diharapkan akan dapat mencegah terjadinya retak-

retak yang terlalu dini, baik akibat dari panas hidrasi maupun akibat 

pembebanan. 

Serat kaca memiliki berat jenis dan modulus elastisitas yang rendah, serta 

serat kaca kurang tahan terhadap pengaruh alkali.  Menurut Mulyono 

(2003), serat polypropylene adalah jenis serat yang memiliki berat jenis 
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rendah dan tidak menyerap air sehingga serat ini tidak merubah fisik 

beton secara signifikan tetapi dapat merubah sifat mekanik beton. 

Serat karbon sering digunakan pada beton yang memiliki ketahanan 

terhadap retak yang tinggi.  Serat karbon terdiri dari serat yang sangat 

kecil memiliki diameter serat ± 7 µm yang sebagian besar merupakan 

atom karbon.  Serat ini memiliki karakteristik diantaranya memiliki 

tegangan tarik 360 ± 50 kg/mm2 dan modulus elastisitas 23.500 ± 1.0 

kg/mm2 (Sutrisno, 2015). 

Serat baja adalah jenis serat perkuatan beton yang dihasilkan dari 

material baja mutu tinggi.  Pada umumnya serat baja pada campuran 

beton berfungsi untuk mengurangi sifat susut beton, adapun penggunaan 

serat baja lebih signifikan untuk meningkatkan kuat lentur, hal ini karena 

serat baja yang bekerja secara komposit dengan beton (Sulthan, 2019).  

Menurut Altun dkk (2006), keuntungan penggunaan serat baja di dalam 

beton adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kekuatan lentur. 

2. Meningkatkan kapasitas penyerapan energi. 

3. Meningkatkan perilaku ductile sebelum keruntuhan ultimate. 

4. Menghambat pertumbuhan pelebaran retak. 

5. Meningkatkan daya tahan (durability). 

Menurut Soroushian dan Bayasi (1991), beberapa jenis serat baja yang 

dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya masing-masing, jenis serat 

baja tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Jenis-jenis serat baja (Soroushian & Bayasi, 1991). 

a. Bentuk serat baja terdiri dari (Steel fiber shapes) lurus (straight), 

berkait (hooked), bergelombang (crimped), double duo form, ordinary 

duo form, bundel (paddled), kedua ujung ditekuk (enfarged ends), 

tidak teratur (irregular), bergerigi (idented).  

b. Penampang serat baja dapat berupa (steel fiber cross section) 

lingkaran (round/wire), persegi /lembaran (rectangular / sheet), tidak 

teratur / bentuk dilelehkan (irregular / melt extract). 

c. Serat dilekatkan bersama dalam satu ikatan (fibers glued together into 

a bundle). 

 

2.3 Beton Serat 

Menurut ACI Committee 544 (1982), beton berserat adalah beton yang terdiri 

dari semen hidrolis, agregat halus, agregat kasar dan sejumlah kecil serat 

yang tersebar secara acak, yang mana dapat ditambahkan bahan-bahan aditif. 

Penambahan serat dalam beton bertujuan untuk meningkatkan kuat tarik 

beton karena salah satu sifat beton memiliki kuat tarik sangat rendah.  Kuat 

tarik yang sangat rendah berakibat beton terlalu mudah retak sehingga 
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mengurangi keawetan beton.  Beton menjadi lebih tahan retak dengan adanya 

penambahan serat (Tjokrodimulyo, 1996). Adapun beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada beton serat (Suhendro, 2000), yaitu : fiber dispersion yang 

berkaitan dengan teknik pencampuran serat ke dalam adukan beton agar dapat 

tersebar merata dengan orientasi yang acak, workability (kelecakan adukan) 

yang berkaitan dengan kemudahan dalam proses pengerjaan atau pemadatan, 

dan mix design/proportion untuk memperoleh mutu tertentu dengan 

kelecakan yang memadai. 

 

2.4 Penelitian Sebelumnya 

Siswanto (2011), meneliti tentang pengaruh serat baja (lokal) berupa 

potongan-potongan kawat bendrat pada kapasitas tarik dan lentur beton, serat 

baja yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan persentase 0%, 2%, dan 

4% dari berat beton. Jenis pengujian mencakup kuat tekan, kuat tarik, kuat 

lentur, dan modulus elastistitas beton pada umur 28 hari. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa penambahan serat baja 2% memiliki kontribusi peningkatan 

kuat tekan sebesar 6,77%, dan peningkatan modulus elastisitas sebesar 

23,09% terhadap beton polos. Penambahan serat baja 4% memiliki kontribusi 

peningkatan kuat tarik sebesar 35,5% terhadap beton polos. Sedangkan pada 

beton serat 2%, terjadi peningkatan kuat tarik lentur sebesar 23,27% terhadap 

beton polos. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin besar 

penambahan serat baja, tidak memperbesar kontribusi kuat tekan dan kuat 

tarik lentur beton. Hal ini disebabkan karena menurunnya homogenitas beton 

akibat penambahan serat. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk 

konstruksi slab beton pada permukaan tanah, perkerasan beton semen 

komposit, dan beton pracetak. Terhadap hasil penelitian ini, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang kapasitas elemen struktur slab beton serat baja. 

Sehingga diperoleh parameter sifat struktural yang dapat digunakan untuk 

perancangan dan pelaksanaan. 

Putra dkk (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan serat 

baja karbon terhadap kuat lentur balok beton bertulang pada beton mutu 
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normal. Penelitian ini menggunakan sampel balok beton bertulang dengan 

dimensi 15 cm x 19 cm x 170 cm dengan 2 tulangan lentur D-10 mm (2D-

10mm) dengan 1 buah sampel balok setiap volume fraction (Vf) 0%, 0,5%, 

1% dan 1,5%. Dari hasil penelitian didapat kuat tarik lentur balok beton 

tertinggi terdapat pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan sebesar 281,42% 

dari Vf 0%. Pada kuat lentur balok beton bertulang dengan beban maksimum 

terdapat pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan sebesar 56,64% dari Vf 

0%. Pengujian tiap sampel dilakukan 28 hari setelah pengecoran. Dari hasil 

penelitian didapatkan: (1) Hasil uji kuat tekan tidak mengalami perbedaan 

yang signifikat dengan adanya penambahan serat baja, (2) Kuat tarik lentur 

balok beton tertinggi terdapat pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan 

sebesar 281,42% dari Vf 0%, dan (3) Kuat lentur balok beton bertulang 

dengan beban maksimum terdapat pada Vf 1,5% dan mengalami peningkatan 

sebesar 56,64% dari Vf 0%. Penambahan serat baja pada balok beton 

bertulang menyebabkan balok tersebut menjadi lebih kaku, penambahan serat 

juga dapat memperbaiki sifat getas pada beton. 

Oktarina dkk (2018), melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan 

serat kawat bendrat terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. Adapun variasi 

serat kawat bendrat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0%; 

0,2%; 0,4%; dan 0,6% serta penambahan superplasticizer sebesar 0,4% dari 

berat semen untuk masing-masing volume fraksi. Waktu pengujian dilakukan 

pada umur beton 28 hari. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa penambahan serat kawat bendrat pada adukan 

beton mengurangi tingkat kelecakan (workability) adukan beton. Peningkatan 

kuat tekan beton dicapai pada volume fraksi 0,4% yaitu sebesar 20,8132% 

dengan nilai 33,40243 MPa, dan kuat tarik beton dicapai pada volume fraksi 

0,4% yaitu sebesar 3,24% dengan nilai 2,9227 MPa.  

Juwarnoko (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan serat 

kawat bendrat pada campuran beton terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. 

Pada penelitian ini menggunakan komposisi serat sebesar 0%, 1%, 2%, dan 

3%. Benda uji yang dipakai berbentuk silinder dengan ukuran diameter 150 
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mm dan tinggi 300 mm. Dari hasil penelitian didapat kuat tekan minimum 

terjadi pada penambahan serat 0% yaitu sebesar 20,75 MPa. Kuat tekan 

maksimum terjadi pada penambahan serat 2% yaitu sebesar 25,59 MPa. Kuat 

tarik minimum terjadi pada penambahan serat 0% yaitu sebesar 1.95 MPa. 

Kuat tarik maksimum terjadi pada penambahan serat 2% yaitu sebesar 2,38 

MPa. 

Malino dkk (2019), melakukan penelitian pemeriksaan kuat tekan dan kuat 

tarik lentur beton serat kawat bendrat yang ditekuk dengan variasi sudut 

berbeda. Adapun variasi serat kawat bendrat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 0%; 0,25%; 0,5%; 0,75%; dan 1% terhadap 

berat benda uji dengan 3 variasi sudut berbeda (kawat lurus, ditekuk 45º, 

dan ditekuk 90º). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa nilai kuat tarik lentur terbesar didapat pada variasi 

tekuk dan persentase yang sama yaitu pada variasi tekuk 45º persentase 

penambahan kawat bendrat 0,5%. Nilai kuat tekan beton sebesar 28,573 

MPa, atau mengalami kenaikan kekuatan 2,62% dari beton tanpa tambahan 

kawat bendrat dan nilai kuat tarik lentur beton sebesar 8,173 MPa, atau 

mengalami kenaikan kekuatan 16,974% dari beton tanpa tambahan kawat 

bendrat.  

2.5 Prediksi Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, dan Kuat Tarik Lentur Beton 

Kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur beton serat dapat dihitung 

menggunakan rumus pridiksi beton serat sebagai berikut: 

1. Kuat Tekan 

Menurut Purwanto (1999), dalam Wafa dan Hasnat (1992) mengusulkan 

persamaan untuk memprediksi kuat tekan beton serat sebagai berikut: 

f’cf  = f’c + 2,23Vf ……………………………….………………...……(1)  

Dimana : 

f’cf = Kuat tekan beton serat (MPa) 

f’c = Kuat tekan beton tanpa serat (MPa)  

Vf = Volume fraksi serat (%) 



20 

 

2. Kuat Tarik Belah 

Menurut Purwanto (1999), dalam Narayanan & Darwish (1987) 

mengusulkan persamaan untuk memprediksi kuat tarik belah beton serat 

sebagai berikut: 

fcpf   = 
fcuf

𝐴
 + B + C√F……………………………………….……...…(2.1) 

F    = 
lf

𝑑𝑓
 + Vf + β……………………………………………….....…(2.2) 

Dimana: 

fcpf = Kuat tarik belah silinder beton serat (N/mm2)  

fcuf = Kuat tekan kubus beton (N/mm2) 
 

A = Tetapan non dimensi yang bernilai (20 − √F) 

B = Tetapan yang bernilai 0,7 (N/mm2)   

C = Tetapan yang bernilai 1 (N/mm2)  

F = Faktor serat 

Vf = Volume fraksi (%)  

lf/df = Aspek rasio serat 

β    = Faktor lekatan serat (0,5 untuk serat berpenampang bundar, 0,75     

untuk serat crimped/ hooked dan 1 untuk serat indented). 

 

3. Kuat Tarik Lentur 

Menurut Purwanto (1999), dalam Swamy et al (1974) mengusulkan 

persamaan untuk memprediksi kuat tarik lentur beton serat sebagai 

berikut: 

Untuk kuat retak pertama: 

𝜎cf  =  0,843𝜎m (1 -  Vf ) + 2,93 Vf 
lf

𝑑𝑓
 ………………………..….……(3.1) 

Untuk kuat tarik/lentur ultimit: 

𝜎uf  = 0,97𝜎m (1 -  Vf ) + 3,41 Vf 
lf

𝑑𝑓
 …………………………….……(3.2) 

Dimana: 

𝜎cf = Kuat retak pertama beton serat (MPa) 

𝜎uf = Kuat tarik/lentur ultimit beton serat (MPa) 

𝜎m = Tetapan non dimensi yang bernilai (20 − √F) 

Vf = Volume fraksi (%)  

lf/df = Aspek rasio serat 



 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental yang 

dilaksanakan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas 

Lampung dengan membuat beton mutu normal dan menambahkan kadar serat 

baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat sebanyak 0%, 1%, 1,5%, dan 2% 

dari volume adukan beton. Mutu beton rencana yang digunakan yaitu 25 MPa. 

Benda uji terdiri dari silinder berdiameter 150 mm dan tinggi 300 mm untuk 

pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah, dan balok beton dengan ukuran 100 

mm x 100 mm x 400 mm untuk pengujian kuat tarik. Pengujian dilakukan setelah 

benda uji berumur 28 hari. 
 

 

3.1 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Semen  

Semen yang digunakan pada penelitian ini yaitu semen PCC (Portland 

Compsite Cement) Tipe I dengan merk dagang Semen Padang. 

2. Air  

Air yang digunakan pada penelitian ini ialah air bersih yang diperoleh 

dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas Lampung. 

3. Agregat Halus  

Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini ialah pasir yang berasal 

dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pada penelitian ini dilakukan 

pengujian agregat halus sesuai dengan standar ASTM diantaranya uji 
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kadar air, kadar lumpur, kandungan zat organis, gradasi serta berat jenis 

dan penyerapan. 

4. Agregat Kasar 

Agregat kasar yang digunakan pada penelitian ini ialah batu pecah 

dengan ukuran gradasi 1-2 yang berasal dari Tanjungan, Lampung 

Selatan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian agregat kasar sesuai 

dengan standar ASTM diantaranya uji kadar air, kadar lumpur, gradasi, 

berat jenis dan penyerapan. 

5. Superplasticizer 

Pada penelitian ini superplasticizer yang digunakan adalah jenis M261 

HRWR. 

6. Serat  

Serat yang dipakai berupa serat baja karbon 3D Dramix dan serat kawat 

bendrat. Serat baja yang dipakai yaitu Dramix 3D produksi PT. Bakert 

dengan tipe ujung berkait (hooked), diameter 0,75 mm dan panjang 60 

mm, atau dengan aspek rasio (l/d) 80, daya tarik sebesar 1.225 MPa, dan 

modulus elastisitas serat baja yaitu 210.000 MPa.  

Serat kawat bendrat yang dipakai yaitu dengan diameter 0,80 mm dan 

panjang 60 mm, atau dengan aspek rasio (l/d) 75. Gambar serat baja 

karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat dapat dilihat pada Gambar 2 

dan 3.  

 

Gambar 2. Serat baja karbon 3D Dramix. 
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Gambar 3. Serat kawat bendrat. 

3.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Satu Set Saringan 

Alat ini dipakai untuk mendapatkan data gradasi agregat sehingga dapat 

diperoleh nilai modulus kehalusan agregat kasar dan agregat halus. Pada 

penelitian ini ukuran saringan yang dipakai, yaitu 37,5 mm; 25 mm; 19 

mm; 12,5 mm; 9,5 mm;  4,75 mm;  2,36 mm;  1,18 mm;  0,6 mm; 0,3 

mm; 0,15 mm; dan pan. 

2. Timbangan 

Timbangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah timbangan digital 

elektrik yang memiliki kapasitas maksimum 10 kg dengan ketelitian 

pembacaan 0,1 gram yang berfungsi untuk menimbang berat setiap 

material penyusun beton sesuai dengan komposisi yang direncanakan. 

3. Piknometer 

Piknometer dipakai sebagai alat untuk menguji berat jenis dan 

penyerapan pada agregat halus. 

4. Oven 

Pada penelitian ini oven yang dipakai memiliki kapasitas suhu 

maksimum 110°C dengan daya sebesar 2800 Watt. Oven berfungsi 
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mengeringkan material yang dibutuhkan pada kondisi kering saat 

pengujian material. 

5. Mesin Pengaduk Beton (Concrete Mixer) 

Concrete mixer yang dipakai memiliki kapasitas 0,125 m3 dengan 

kecepatan 20 – 30 putaran per menit. Alat ini berfungsi untuk mengaduk 

campuran beton. 

6. Slump Test Apparatus 

Alat ini terdiri dari kerucut abrams dengan tilam pelat baja dan tongkat 

baja yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kelecakan (workability) 

adukan dengan slump test. Kerucut abrams memiliki ukuran 200 mm 

untuk diameter bawah, 100 mm diameter atas, dan 300 mm tinggi 

kerucut. Tongkat baja yang digunakan berukuran panjang 600 mm dan 

diameter 16 mm. 

7. VB Time Test Apparatus 

Alat ini digunakan untuk menguji kelecakan adukan beton. Alat ini 

terdiri dari dari kerucut abrams yang diletakan pada suatu wadah yang 

berada di atas meja getar. 

8. Cetakan Benda Uji 

Pada penelitian ini cetakan yang dipakai berbentuk balok dengan dimensi 

10 cm x 10 cm x 40 cm untuk pengujian kuat tarik lentur dan berbentuk 

silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk pengujian 

kuat tekan dan kuat tarik belah. 

9. Mesin Penggetar Internal (Vibrator) 

Alat ini digunakan untuk memadatkan beton segar untuk mengurangi 

udara yang ada pada beton segar agar tidak menimbulkan rongga-

rongga udara di dalam beton. 
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10. Bak Perendam 

Bak perendam ini berfungsi untuk proses perawatan beton yaitu dengan 

cara merendam beton agar kelembapan beton terjaga. 

11. Compression Testing Machine (CTM) 

Digunakan sebagai alat uji kuat tekan beton. Mesin CTM yang  dipakai 

pada penelitian ini memiliki kepasitas beban maksimum 3000 kN dan 

berasal dari merek dagang CONTROLS. 

12. Hydraulic Jack dan Proving Ring dalam Loading Frame 

Hydraulic jack berfungsi mendongkrak beban sehingga memberikan 

tekanan ke proving ring. Selanjutnya proving ring akan membaca beban 

yang diterima, kemudian beban sampai ke benda uji balok hingga balok 

mengalami patah. Alat ini memiliki kapasitas maksimal 80 Ton. 

13. Alat Bantu 

Alat bantu yang dipakai terdiri dari: ember, kontainer, mistar, kuas cat, 

sendok semen, trolley dorong, kunci pas, sekop, gelas ukur, dan alat tulis. 

Alat bantu berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar 

pelaksanaan penelitian. 

 

3.3 Pemeriksaan Material 

Pengujian sifat-sifat fisik material dilakukan untuk mengetahui data awal 

material yang akan dipakai pada campuran beton. Sifat-sifat fisik material 

yang diuji meliputi kadar air, berat jenis dan penyerapan, gradasi, berat 

volume, kadar lumpur, dan kandungan zat organik. Data yang diperoleh dari 

hasil pengujian kemudian digunakan untuk perhitungan campuran beton (mix 

design). Hasil pengujian dan perhitungan sifat-sifat fisik material yang lebih 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran A. Adapun ringkasan hasil pengujian 

sifat-sifat fisik material dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Pengujian Material Penyusun Beton 

Jenis Pengujian 
Material yang 

Dipakai 

Nilai Hasil 

pengujian 
Standar ASTM 

Kadar air 
Agregat kasar 2,09 % 0 – 3% 

Agregat halus 0,5 % 0 – 1% 

Berat jenis 
Agregat kasar 2,62 2,5 – 2,9 

Agregat halus 2,6 2,0 – 2,9 

Penyerapan 
Agregat kasar 2 % 1 – 3 % 

Agregat halus 2,25 % 1 – 3 % 

Berat volume 
Agregat kasar 1519,4 kg/m3 - 

Agregat halus 1595,6 kg/m3 - 

Kadar lumpur Agregat halus 1,156 % < 5 % 

Kandungan zat 

organis 

 
Agregat halus 

Sama dengan 

warna standar 

Tidak boleh 

lebih gelap dari 

warna standar 

 

Berdasarkan hasil pengujian material pada Tabel 6, penyusun beton sudah 

memenuhi standar ASTM sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusun 

beton. 

 

3.4 Perencanaan Campuran Beton 

Perencanaan campuran beton tanpa serat menggunakan metode ACI (ACI 

Committee 544,1993). Sedangkan komposisi campuran beton serat dihitung 

dengan penambahan serat baja karbon dan serat kawat bendrat sesuai dengan 

persentase volume serat yang ditambahkan pada setiap satuan volume beton 

(volume fraction) yang ditentukan. Variasi penggunaan serat baja karbon dan 

serat kawat bendrat yaitu 0%, 1%, 1,5% dan  2% dari volume adukan beton. 

Hasil perhitungan Mix Design yang lebih lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran B. Komposisi kebutuhan material per m3 beton untuk kuat tekan 

rencana fc = 25 MPa dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. 
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Tabel 7. Komposisi Kebutuhan Material Per m3 Serat Baja Karbon 3D 

Dramix 

 

Volume 

Fraction 

(%) 

Material (kg) 

Berat 

(kg) Semen Pasir Split Air 

Serat 

Baja 

Karbon 

3D 

Dramix 

SP 1% 

0 429,87 742,32 932,35 203,00 - 4,30 2311,84 

1 424,61 733,25 920,96 200,52 78,50 4,25 2362,09 

1,5 422,56 729,70 916,51 199,55 117,75 4,23 2390,30 

2 420,53 726,19 912,10 198,59 157,00 4,21 2318,62 

 

Tabel 8. Komposisi Kebutuhan Material Per m3 Serat Kawat Bendrat 

Volume 

Fraction 

(%) 

Material (kg) 

Berat 

(kg) Semen Pasir Split Air 

Serat 

Kawat 

Bendrat 

SP 1% 

0 429,87 742,32 932,35 203,00 - 4,30 2311,84 

1 424,61 733,25 920,96 200,52 66,80 4,25 2350,39 

1,5 422,56 729,70 916,51 199,55 100,20 4,23 2372,75 

2 420,53 726,19 912,10 198,59 133,60 4,21 2395,22 

 

3.5 Pembuatan Benda Uji 

Benda uji yang akan dibuat terdiri dari silinder dengan diameter 150 mm, dan 

tinggi 300 mm, dan balok dengan panjang 400 mm, lebar 100 mm, dan tinggi 

100 mm. Setiap variasi terdiri dari 9 (sembilan) benda uji yaitu 6 (tiga) benda 

uji silinder dan 3 (tiga) benda uji balok, yang akan dilakukan pengujian pada 

umur 28 hari. Tabel jumlah dan kode benda uji 28 hari dapat dilihat pada 

Tabel 9 dan Tabel 10. 
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Tabel 9. Data Jumlah Benda Uji dengan Serat Baja Karbon 3D Dramix 

No 

Volume Fraksi 

(%) Kuat 

Tekan 

Kuat 

Tarik  

Belah 

Kuat 

Tarik 

Lentur 

Jumlah 

Benda 

Uji 
Serat Baja Karbon 

3D Dramix 

1 

0% T.0 TB.0 TL.0 

36 

2 

3 

4 

1% T.1 TB.1 TL.1 5 

6 

7 

1,5% T.1,5 TB.1,5 TL.1,5 8 

9 

10 

2% T.2 TB.2 TL.2 11 

12 

 

Tabel 10. Data Jumlah Benda Uji dengan Serat Kawat Bendrat 

No 

Volume Fraksi 

(%) Kuat 

Tekan 

Kuat 

Tarik  

Belah 

Kuat 

Tarik 

Lentur 

Jumlah 

Benda 

Uji 
Serat Kawat 

Bendrat 

1 

1% TB.1 TBB.1 TLB.1 

27 

2 

3 

4 

1,5% TB.1,5 TBB.1,5 TLB.1,5 5 

6 

7 

2% TB.2 TBB.2 TLB.2 8 

9 

 

3.6 Pengujian Workability Adukan Beton 

Pengujian workability atau kelecakan yang dilakukan yaitu dengan slump test 

dan VB-time test. VB apparatus merupakan alat yang digunakan untuk 

menguji kelecakan adukan beton yang terdiri dari kerucut Abrams yang 
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digunakan untuk slump test diletakan dalam silinder yang berada di atas meja 

getar. Adukan beton dimasukkan bertahap dalam kerucut Abrams 1/3 bagian, 

2/3 bagian, dan sampai penuh masing-masing tahap dipadatkan sebanyak 25 

kali. Kemudian kerucut Abrams diangkat dan diukur nilai slump nya. Adukan 

beton yang berbentuk kerucut di dalam silinder diletakkan pada meja getar 

selanjutnya meja getar dihidupkan hingga permukaan beton dalam silinder 

menjadi rata. Waktu penggetaran yang diperlukan untuk meratakan 

permukaan beton disebut VB-time. Menurut Purwanto (1999), dalam ACI 

Committee 544 (1984) adukan beton memiliki kelecakan yang baik apabila 

memiliki nilai VB time antara 5-25 detik. 

 

3.7 Perawatan Benda Uji (Curing) 

Setelah benda uji dimasukan kedalam cetakan dan telah dibiarkan selama 24 

jam, maka cetakan benda uji tersebut dibuka dan direndam dalam bak air 

selama 26 hari untuk kemudian dilakukan pengujian pada umur beton 28 hari. 

Setelah proses perendaman selama 26 hari, kemudian benda uji diangkat dan 

didiamkan selama 24 jam sebelum dilakukan pengujian kekuatan. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin proses hidrasi dapat berlangsung dengan baik dan 

proses pengerasan terjadi dengan sempurna sehingga tidak terjadi keretakan 

pada beton dan mutu beton dapat terjamin. 

 

3.8 Pengujian Benda Uji 

Setelah benda uji di curing, selanjutnya dilakukan pengujian kekuatan 

berdasarkan bentuk benda uji yaitu silinder untuk uji kuat tekan dan tarik 

belah, dan balok untuk uji kuat tarik lentur. Ketiga pengujian tersebut 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 
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1. Uji Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan beton merupakan kemampuan beton menahan gaya tekan 

tertentu (dihasilkan oleh mesin tekan) dengan beban per satuan luas 

hingga beton hancur (SNI 03-1974-1990).  

Kekuatan tekan beton dapat dihitung dengan persamaan 1. 

f’c = 
𝑃

𝐴
………………………………….…………………………..……(1)  

Dimana:  

f’c = Kuat tekan beton (MPa) 

P  = Beban tekan (N) 

A  = Luas permukaan benda uji (mm2) 

Pada penelitian ini digunakan benda uji berbentuk silinder dengan 

diameter 150 mm,  dan tinggi 300 mm. 

2. Uji Kuat Tarik Belah Beton 

Kuat tarik belah beton merupakan nilai kuat tarik tidak langsung dari 

benda uji beton berbentuk silinder yang diperoleh dari hasil pembebanan 

benda uji yang diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan meja 

penekan mesin uji ditekan (SNI 03-2491-2014). Nilai kuat tarik belah 

dapat dihitung dengan Persamaan 2. 

𝑓𝑡 = 
2.𝑃

𝜋.𝐿𝑠.𝐷
…………………………………………………….………(2.1) 

Untuk beton normal, berdasarkan ACI 318M-05 ditetapkan hubungan 

antara kuat tarik (ft dalam MPa) dengan kuat tekannya (fc’ dalam MPa), 

sebagai berikut: 

𝑓𝑡 = (0,556) x (𝑓’𝑐)0,5……………………………………….………(2.2) 

Dimana:  

ft = Kuat tarik belah beton (MPa) 

f’c = Kuat tekan beton (MPa) 

P  = Beban maksimum yang diberikan (N) 

Ls  = Tinggi silinder (mm) 

D  = Diameter silinder (mm) 
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3. Uji Kuat Lentur Beton 

Kuat lentur beton merupakan kemampuan balok beton yang diletakkan 

pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu 

benda uji, yang diberikan kepadanya, sampai benda uji patah (SNI 

4431:2011). Nilai kuat lentur beton dapat dihitung dengan Persamaan: 

𝜎𝑡 = 
𝑃.𝐿

𝑏.ℎ2
…………………………………………………...…………(3.1) 

Atau 

𝜎𝑡 = 
𝑃.𝑎

𝑏.ℎ2……………………………………………………...………(3.2) 

Berdasarkan ACI 318-05, untuk beton normal, didapat nilai kuat tarik 

lentur (fc’ dalam MPa) sebagai berikut: 

𝜎𝑡 = 0,62 x (𝑓’𝑐)0,5…………………………………..………………(3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Benda uji, perletakan dan pembebanan. 

Dimana:  

𝜎𝑡 = Kuat tarik lentur beton (MPa) 

f’c = Kuat tekan beton (MPa) 

P  = Beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji (Ton) 

L = Jarak antara 2 (dua) garis perletakan (mm) 

a = Jarak rata-rata antara tampang lintang patah dan tumpuan luar 

yang terdekat, diukur pada 4 tempat pada sudut dari bentang 

(mm) 

b  = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm)  

h =    Lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) 
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Penggunaan rumus 3 dan 4 tergantung pada garis-garis perletakan dan 

pembebanan seperti Gambar 5 dan Gambar 6. 

 

 

 

Gambar 5. Patah pada 1/3 bentang tengah (Persamaan 3). 

 

Gambar 6. Patah di luar 1/3 bentang tengah dan garis patah pada <5% 

            dari bentang (Persamaan 4). 

 

Gambar 7. Patah di luar 1/3 bentang tengah dan garis patah pada >5% 

dari bentang. 
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4. Uji Dixon Criteria 

Pengujian data dengan metode dixon criteria (ASTM E178 – 02) 

digunakan untuk menyeleksi data hasil uji profiensi yang tidak seragam 

agar dapat diketahui data tersebut dapat digunakan atau harus 

dihilangkan. Pengujian dixon dilakukan dengan menyusun data terendah 

ke terbesar, lalu mengelompokkan data sesuai dengan jumlah data, 

kemudian dihitung nilai data terendah dan tertinggi, di mana nilai data 

terendah dan tertinggi harus kurang dari nilai kritis. Jika nilai data 

terendah dan tertinggi pada uji dixon melebihi nilai kritis (Dn), maka 

data tersebut outlier atau harus dibuang. Persamaan nilai data terendah 

dan tertinggi pada uji dixon, serta nilai kritis berdasarkan kelompok data 

dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.  

 

Tabel 11. Persamaan Nilai Data Terendah dan Tertinggi Uji Dixon 

Criteria 

 

 

Jumlah Data 

 

Data Terendah 

 

Data Tertinggi  

 

3 – 7 

 

(𝑋2 − 𝑋1)/(𝑋n − 𝑋1) > Dn 

 

(𝑋n – 𝑋n-1)/(𝑋n − 𝑋1) > Dn 

 

8 - 10 

 

(𝑋2 − 𝑋1)/(𝑋n-1 − 𝑋1) > Dn 

 

(𝑋n – 𝑋n-1)/(𝑋n – 𝑋2) > Dn 

 

11 - 13 

 

(𝑋3 − 𝑋1)/(𝑋n-1 − 𝑋1) > Dn 

 

(𝑋n – 𝑋n-2)/(𝑋n – 𝑋2) > Dn 

 

14 - 30 

 

(𝑋3 − 𝑋1)/(𝑋n-2 – 𝑋1) > Dn 

 

(𝑋n – 𝑋n-2)/(𝑋n – 𝑋3) > Dn 
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Tabel 12. Nilai Kritis Tingkat Signifikan 5% Uji Dixon Criteria 

n 5% n 5% 

3 0,941 17 0,490 

4 0,765 18 0,475 

5 0,642 19 0,462 

6 0,560 20 0,450 

7 0,507 21 0,440 

8 0,554 22 0,430 

9 0,512 23 0,421 

10 0,477 24 0,413 

11 0,576 25 0,406 

12 0,546 26 0,339 

13 0,521 27 0,393 

14 0,546 28 0,387 

15 0,525 29 0,381 

16 0,507 30 0,376 

 

3.9 Perhitungan dan Analisis Data 

Setelah dilakukan pengujian, maka dapat dilakukan perhitungan dan analisis 

data sebagai berikut : 

1. Menghitung kuat tekan beton benda uji silinder dan disajikan dalam 

bentuk tabel dengan Persamaan 1. 

2. Menghitung analisis statistika kuat tekan beton dengan uji dixon criteria. 

3. Dari hasil pengujian kuat tekan beton dibuat grafik hubungan antara 

pengaruh variasi volume fraction serat baja karbon 3D Dramix dan serat 

kawat bendrat terhadap hasil kuat tekan, kemudian menganalisisnya.  

4. Menghitung kuat tarik belah beton benda uji silinder dan disajikan dalam 

bentuk tabel dengan Persamaan 2. 
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5. Menghitung analisis statistika kuat tarik belah beton dengan uji dixon 

criteria. 

6. Dari hasil pengujian kuat tarik belah beton dibuat grafik hubungan antara 

pengaruh variasi volume fraction serat baja karbon 3D Dramix dan serat 

kawat bendrat terhadap hasil kuat tarik belah, kemudian menganalisisnya.  

7. Menghitung kuat tarik lentur beton benda uji balok dan disajikan dalam 

bentuk tabel dengan Persamaan 3.  

8. Menghitung analisis statistika kuat tarik lentur beton dengan uji dixon 

criteria. 

9. Dari hasil pengujian kuat tarik lentur beton dibuat grafik hubungan antara 

pengaruh variasi volume fraction serat baja karbon 3D Dramix dan serat 

kawat bendrat terhadap hasil kuat tarik lentur, kemudian menganalisisnya.  
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Pembuatan Benda Uji 

Perawatan Benda Uji (Curing) 

Mulai 

Persiapan Material 

Pengujian Material 

Tidak 
Syarat Lulus 

ASTM 

                  Ya 

 
Mix Design (Metode ACI) 

Pengujian Benda Uji 

(Uji Kuat Tekan, Kuat Tarik 

Belah, dan Kuat tarik Lentur) 

Selesai 

Analisis & Pembahasan 

(Grafik & Tabel) 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

 

 

  

Gambar 8. Diagram alir pelaksanaan penelitian. 



 
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur 

beton dengan variasi volume fraction serat baja karbon 3D dramix dan serat 

kawat bendrat 0%, 1%, 1,5%, dan 2% dengan menggunakan pembebanan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Slump test beton tanpa serat terlihat lebih encer sehingga sangat 

memudahkan dalam proses pemadatan. Sedangkan pada beton dengan 

campuran serat baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat terjadi 

penurunan workability saat penambahan volume serat pada adukan beton. 

Hal ini terjadi dikarenakan beton sudah kaku dan menyebabkan sulitnya 

proses pemadatan.   

 

2. Peningkatan penambahan jumlah serat pada adukan beton menyebabkan 

nilai VB time semakin besar. Hal ini disebabkan oleh penambahan serat 

baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat membuat adukan beton 

menjadi semakin kental dan nilai slump akan semakin kecil. Sehingga 

adukan beton memerlukan waktu penggetaran yang cukup lama dalam 

meratakan permukaan beton. Maka dapat disimpukan bahwa nilai VB time 

pada beton serat baja karbon 3D Dramix dan serat kawat bendrat tidak 

memenuhi syarat Menurut ACI Committee 544 (1984), yaitu nilai VB time 

berkisar antara 5-25 detik. 

 
3. Pada kuat tekan beton penambahan serat baja karbon volume fraction 2% 

dalam adukan beton menghasilkan kuat tekan beton tertinggi sebesar 30,85 

MPa. Penambahan serat 2% mengalami peningkatan kuat tekan beton 
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sebesar 18,95% dari kuat tekan beton volume fraction 0% yaitu 25,93 

MPa. Sedangkan Penambahan serat kawat bendrat volume fraction 1% 

dalam adukan beton menghasilkan kuat tekan beton tertinggi sebesar 30,95 

MPa. Penambahan serat 1% mengalami peningkatan kuat tekan beton 

sebesar 19,33% dari kuat tekan beton volume fraction 0% yaitu 25,93 

MPa.  

 

4. Pada kuat tarik belah beton pada penambahan serat baja karbon volume 

fraction 2% dalam adukan beton menghasilkan kuat tarik belah beton 

tertinggi sebesar 5,57 MPa. Penambahan serat 2% mengalami peningkatan 

kuat tarik belah beton sebesar 88,38% dari kuat tekan beton volume 

fraction 0% yaitu 2,96 MPa. Sedangkan Penambahan serat kawat bendrat 

volume fraction 2% dalam adukan beton menghasilkan kuat tarik belah 

beton tertinggi sebesar 4,65 MPa. Penambahan serat 2% mengalami 

peningkatan kuat tarik belah beton sebesar 57,30% dari kuat tarik belah 

beton volume fraction 0% yaitu 2,96 MPa. 

 

5. Pada kuat tarik lentur beton pada penambahan serat baja karbon volume 

fraction 2% dalam adukan beton menghasilkan kuat tarik lentur beton 

tertinggi sebesar 11,98 MPa. Penambahan serat 2% mengalami 

peningkatan kuat tarik lentur beton sebesar 465,63% dari kuat tarik lentur 

beton volume fraction 0% yaitu 2,12 MPa. Penambahan serat kawat 

bendrat volume fraction 2% dalam adukan beton menghasilkan kuat tarik 

lentur beton tertinggi sebesar 5,53 MPa. Penambahan serat 2% mengalami 

peningkatan kuat tarik lentur beton sebesar 161,10% dari kuat tarik lentur 

beton volume fraction 0% yaitu 2,12 MPa. 

 

6. Penambahan serat baja karbon 3D Dramix lebih signifikan dibandingkan 

serat kawat bendrat. Pada benda uji beton dengan campuran serat baja 

karbon 3D Dramix memiliki lebar keretakan yang lebih menyebar 

sehingga mempunyai kemampuan penyerapan energi yang lebih besar 

dibandingkan beton dengan campuran serat kawat bendrat, sehingga beton 

dengan campuran serat baja karbon 3D Dramix menghasilkan kuat tekan, 
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kuat tarik belah, dan kuat tarik lentur yang lebih tinggi dari beton dengan 

campuran serat kawat bendrat.  

 

7. Pada penambahan beton dengan campuran serat baja karbon 3D Dramix 

dan serat kawat bendrat yang memenuhi pengujian workability pada beton 

serat yaitu slump test dan VB time didapat pada volume fraction 1%. 

 

5.2 Saran 

 

Diperlukannya pengembangan dan kajian lebih lanjut pada penelitian ini 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya 

sebagai berikut: 

1. Perlu diperhatikannya cara penyimpanan bahan, terutama pada semen 

karena jika tidak disimpan dengan baik semen akan mengalami hidrasi dan 

membuat kualitas benda uji menurun. 

2. Mix design, ketelitian dalam menimbang bahan, dan kesesuaian kondisi 

agregat sangat menentukan kualitas beton yang dihasilkan. 

 

3. Perlu diperhatikan cara mencampurkan serat pada adukan beton agar tidak 

terjadi balling saat pengecoran. 

 

4. Perlu diperhatikan saat pengerjaan dan pemadatan agar serat dapat 

terdistribusi secara merata. 

 

5. Slump test pada volume fraction tertinggi yaitu 2% sudah mengalami 

penurunan workability yang menyebabkan adukan beton menjadi kaku dan 

sulitnya proses pemadatan sehingga tidak disarankan untuk menambah 

volume fraction diatas 2%. 
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