
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang telah dilaksanakan dari tanggal 12 April sampai 7

Juni 2000 di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia (BKT FTSP UII), kami mendapatkan

hasil dari bahan susun beton non pasir dengan serat yang terdiri dari air, semen,

agregat dan serat seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

Pada penelitian ini, pembahasan hasil uji beton non pasir dengan serat

berupa berat jenis, volume rongga, kuat tekan, kuat tarik dan moduluselastisitas.

4.1. Bahan Susun Beton

Bahan susun beton non pasir dengan serat terdiri dari air, semen, agregat

dan serat. Pada umumnya bahan susun beton tersebut dalam kondisi yang baik.

1. Air.

Setelah dilakukan pengamatan secara visual, air untuk campuran adukan

beton non-pasir yang berasal dari instalasi air di Laboratorium BKT FTSP UII

tidak berwarna dan tidak berbau. Sehingga air tersebut dinyatakan memenuhi

syarat untuk bahan campuran beton.

2. Semen.

Bahan semen yang digunakan adalah semen portland type I merk

Nusantara dalam kemasan 50 kg per sak. Pengamatan secara visual semen dalam
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keadaan baik, yaitu tidak menggumpal dan berbutir halus. Dengan demikian

semen tersebut dalam kondisi yang baik.

3. Agregat.

Agregat kasar yang dipakai pada penelitian ini adalah split yang berasal

dari Clereng, Kulon Progo, dengan ukuran 10 mm - 20 mm. Setelah dilakukan

pencucian split untuk menghilangkan kandungan lumpur dan penyaringan dengan

saringan ukuran 19,5 mm dan 9,5 mm, kemudian dilakukan uji berat jenis agregat

(Lampiran 1) didapatkan hasil 2,662 gr/cm3.

4. Serat.

Serat bendrat yang dipakai adalah serat bendrat lokal yang banyak terdapat

di toko-toko bahan bangunan dan dipotong dalam tiga variasi, yaitu panjang 6 cm,

8 cm dan 10 cm dengan geometri lurus. Setelah dilakukan pemotongan serat

bendrat, serat yang diketahui bengkok atau berkait langsung diluruskan dan

setelah itu dilakukan pencucian serat dengan menggunakan minyak bensin untuk

menghilangkan minyak oli yangterdapat pada serat.

4.2 Beton Non-Pasir Dengan Serat

Pengujian beton non pasir dengan serat dilakukan pada sampel yang

berusia 28 hari, pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton dan uji kuat

tarik beton. Tetapi, sebelum dilakukan pengujian dilakukan pengujian berat jenis

dan volume rongga beton.

4.2.1 Berat jenis beton non-pasir

Pengamatan berat jenis beton non pasir (Lampiran 3) dilakukan setelah

beton berumur ± 26 hari, di mana setelah pengukuran dimensi silinder dan berat
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silinder beton (Tabel 4.1 dan 4.2). Hasil penelitian berat jenis beton non pasir

dengan menggunakan perbandingan berat semen agregat adalah 1: 4 dan fas 0,4

dengan variasi panjang serat kawat bendrat 6 cm, 8cm dan 10 cm pada kosentrasi

1% dan 1,5%.

Tabel 4.1 Hasil pengukuran dimensi sampel kosentrasi serat 1 %.

KODE
TINGGI

(cm)
DIAMETER

(cm)
BERAT

(kg)
Volume Sampel (cm3)

SSI 30,52 15,1 8,612 5465,48
SS2 30,33 14,98 8,648 5345,46
SS3 30,1 14,92 8,695 5262,58
SS4 30,56 14,7 8,764 5186,60
SS5 30,12 15,28 7,556 5523,26
SS6 30,32 14,77 9,135 5194,90
SD1 30,12 14,76 8,627 5153,60
SD2 30,03 15,145 8,635 5411,61
SD3 29,92 15,09 9,015 5350,91
SD4 29,79 15,07 8,479 5313,53
SD5 29,87 15,40 8,357 5433,74
SD6 30,45 15,18 9,02 5510,95
SE1 30,24 14,945 9,088 5306,52
SE2 30,77 15,235 9,362 5609,22
SE3 30,355 15,230 9,533 5516,31
SE4 30,375 15,190 9,517 5505,04
SE5 30,400 15,025 9,127 5390,07
SE6 [ 30,745 15,040 | 9,205 5462,98

Tabel 4.2 Hasil pengukuran dimensi sampel kosentrasi 1,5 %.

KODE
TINGGI

(cm)
DIAMETER

(cm)
BERAT

(ks)
VOLUME

(cm3)
LSI 30,68 14,97 8,210 5399,98
LS2 30,10 14,80 8,512 5178,22
LS3 30,62 15,27 9,120 5607,60
LS4 30,53 15,08 8,710 5537,83
LS5 30,75 15,08 8,775 5492,14
LS6 30,25 15,02 8,473 5359,89
LD1 30,54 14,93 8,512 5346,58
LD2 30,45 15,01 8,643 5388,14
LD3 30,43 15,08 8,677 5434,98
LD4 30.50 15,03 8,327 5411,40
LD5 30,14 14,91 8,622 5262,48
LD6 30,75 15,07 8,156 5484,88
LEI 30,58 14,950 9,044 5367,96
LE2 30,15 15,015 8,660 5338,58
LE3 30,54 15,020 8,950 5411,26
LE4 29,98 14,905 8,589 5231,06
LE5 30,31 14,99 8,940 5349,03
LE6 30,71 14,95 9,003 5390,82
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Hasil pemeriksaan berat jenis beton non pasir dengan menggunakan

perbandingan berat semen agregat 1 : 4 dengan faktor air semen 0,4 dan

konsentrasi 1 % dan 1,5 % menghasilkan berat jenis rata - rata 1,6446 t/m3 dan

1,6079 t/m dan dapat diklasifikasikan termasuk beton ringan (Nevile, 1975).

Sedangkan dari hasil penelitian Ilham (1997) pada beton non pasir dengan

perbandingan volume semen agregat 1: 4 dan fas 0,4 menghasilkan berat jenis

beton 1,913 t/m3.

Pada penelitian Sudarmanto (1998), pada beton non pasir dengan

perbandingan berat semen agregat 1: 4 dan fas 0,4 dengan menggunakan agregat

pecahan genteng ukuran 5-10 mm, menghasilkan berat jenis 1,8182 t/m3 pada

kosentrasi 1 % dan 1,7905 t/m3 pada kosentrasi 1,5 % seperti terlihat pada

Gambar 4.2.

I
- Kosentrasi 1 %

-Kosentrasi 1.5 %

Panjang Serat (cm)

Gambar 4.1 Perbandingan Bj beton terhadap panjang serat

(hasil penelitian)

Penurunan berat jenis beton dipengaruhi oleh adanya penambahan

kosentrasi dan panjang serat, kosentrasi serat yang banyak akan menghalangi

krikil untuk tersusun rapat, ditambah lagi dengan pertambahan panjang serat yang

menyebabkan rongga - rongga semakin membesar sehingga beton menjadi
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ringan. Seperti pada Gambar 4.1 terlihat serat dengan kosentrasi 1 %

menghasilkan berat jenis beton tertinggi yaitu 1,7028 t/m3 dengan panjang serat 6

cm, lebih kecil dari hasil penelitian Sudarmanto (1998) yaitu 1,8182 t/m3 karena

pada penelitian kami menggunakan ukuran agregat yang lebih besar dan

bergradasi seragam sehingga menghasilkan volume rongga yang besar. Selain itu,

pengaruh keausan agregat yang rendah menyebabkan krikil tidak dapat saling

mengisi rongga pada saat pemadatan.

1 1.5 2 2.5

Kosentrasi Serat (%)

Gambar 4.2 Hubungan Bj beton danKosentrasi Serat (%)
(Sudarmanto, 1998)

Pada gambar di atas terlihat bahwa berat jenis tertinggi tercapai pada

kosentrasi 0 %, tetapi dengan menggunakan serat berat jenis tertinggi pada

kosentrasi 0.5 %. Dengan pertimbangan untuk menghasilkan kekuatan yang lebih

tinggi maka penelitiankami menggunakan kosentrasi 1 % dan 1.5 %.

4.2.2 Volume Rongga

Pengujian prosentase volume rongga dilakukan pada semua benda uji

sebanyak 36 silinder, pengujian dilakukan 1 hari sebelum uji tekan dan tarik.



Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya volume rongga beton pada

setiap variasi panjangserat pada kosentrasi 1 % dan 1,5 %.

Dari hasil pemeriksaan terhadap prosentase volume rongga beton dengan

panjang serat yang berbeda pada beton non pasir menunjukan hasil prosentase

volume rongga rata-rata adalah 34,82 %.

8

Panjang Serat (cm)

10

-*— Kosentrasi 1 %

-•— Kosentrasi 1.5 %

Gambar 4.3 Hubungan Volume Rongga dan Panjang Serat
(hasil penelitian)

Peningkatan prosentase volume rongga beton tersebut dipengaruhi oleh

panjang dan kosentrasi serat, semakin panjang dan besar kosentrasi serat maka

semakin sulit pemadatannya. Seperti terlihat pada Gambar 4.3, serat dengan

panjang 10 cm pada kosentrasi 1.5 %menghasilkan volume rongga terbesar yaitu

37.395 % volume sampel.

Selama proses pencetakan beton, setiap perubahan variasi panjang serat

pada adukan terjadi penggumpalan (balling effect). Pada panjang serat 10 cm

terjadi pengumpalan seperti bola yang paling besar, dan pada panjang 6 cm

penggumpalan yang terjadi tidakbegitu mempengaruhi.
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Dari hasil penelitian Sudarmanto (1998) dengan menggunakan agregat

pecahan genteng ukuran 5-10 mm menghasilkan volume rongga 8,8519 %

pada kosentrasi 1 % dan 11,2728 % pada kosentrasi 1,5 %. Hasil ini jauh lebih

kecil dari hasil penelitian kami yaitu antara 30 - 40 %, ini disebabkan karena pada

penelitian kami menggunakan agregat kasar dari batu pecah yang bergradasi

seragam dan berukuran 10-20 mm, sehingga menghasilkan volume rongga yang

cukup besar.
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Gambar4.4 Hubungan Volume Rongga Beton dan Kosentrasi Serat (%)
(Sudarmanto,1998)

Penggumpalan yang terjadi pada proses pengadukan sangat berpengaruh

terhadap nilai slump karena semakin panjang serat maka semakin rendah nilai

slumpnya. Pada penelitian kami ini slump yang dipakai antara 6 - 10 cm

(Sudarmanto, 1998).



Tabel 4.3 Nilai Slump.

Panjang
Serat

(cm)

Kosentrasi

(%)
Slump
Awal

(cm)

Slump
Akhir

(cm)

^enambahan

Air

(L)

Semen

(kg)
Krikil

(kg)
10 1

1,5
2

2

6

6

2,372
2,372

5,93
5,93

8 1

1,5
3

2

6

6

2,372
2,372

5,93
5,93

-

6 1

1,5
15

13

10

10 _

- 23,7523
23,7523

Untuk menghasilkan nilai slump yang diinginkan dilakukan penambahan

air semen krikil tiap 5 % dari berat adukan (Tabel 4.3). Pada penambahan di atas

dilakukan dua kali penambahan sehingga total penambahannya 10 %.

Penambahan airdan semen kami lakukan dengan tetap mempertahankan faktor air

semennya.

Dari hasil penelitian nilai slump tersebut dapat disimpulkan bahwa

panjang serat sangat berpengaruh pada kelacakan adukan, semakin besar aspek

ratio serat maka semakin besar penurunan nilai slumpnya.

4.2.3 Kuat Tekan Maksimum Beton Non Pasir

Besarnya kuat tekan maksimum beton non pasir diperoleh dari hasil

pengujian kuat tekan silinder umur 28 hari, untuk setiap variasi panjang serat

dibuat 3 sampel. Maksud pengujian kuat tekan adalah untuk memperoleh data

beban yang mampu didukung oleh silinder. Besarnya kuat tekan maksimum beton

non pasir diperoleh dari perbandingan antara beban maksimum dengan luas

penampang beton tertahan (Lampiran 4).
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Panjang Serat (cm)

Gambar 4.5 Hubungan kuat tekan dan panjang serat
(hasil penelitian)

Pada hasil pengujian kuat tekan silinder terlihat pada Gambar 4.5. bahwa

semakin besar aspek ratio serat maka semakin kecil nilai kuat tekan maksimum

beton, pengujian ini menghasilkan kuat tekan maksimum 9,0433 MPa pada

panjang serat 6 cm dengan kosentrasi 1,5 %, ini sesuai dengan hipotesa kami

bahwa padakonsentrasi 1,5 % mampu meningkatkan kuat tekan maksimal beton.

Penurunan kuat tekan beton non pasir yang terjadi dipengaruhi oleh

kepadatan beton yang semakin berkurang dengan adanya penambahan serat.

Kepadatan beton yang semakin berkurang dapat mengakibatkan semakin

meningkatnya prosentase volume rongga betoa Proses pemadatan beton non pasir

yang sulit dilakukan menghasilkan kepadatan beton yang rendah, di mana selama

pencetakan silinder beton terjadinya penggumpalan yang berpengaruh besar

terhadap tingkat kepadatan yang dihasilkan. Demikian pula dengan lekatan antara

serat dan agregat dengan pasta semen yang berpengaruh pada kekuatan beton.
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Dari hasil pengujian, terlihat bahwa banyaknya krikil yang terlepas pada

saat uji desak, ini akibat dari kurang kuatnya lekatan antara agregat dan serat oleh

pasta semen.

Pada penelitian Sudarmanto (1998) pada beton non pasir dengan

perbandingan berat semen agregat 1 : 4 dan fas 0,4 menghasilkan kuat tekan

maksimal pada kosentrasi 1,5 % seperti terlihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Hubungan Kuat Tekan Beton pada Kosentrasi Serat (%).
(Sudarmanto,1998)

Dari hasil penelitian kami, kekuatan tekan maksimum yang dihasilkan

sebesar 10,7232 MPa pada kosentrasi 1,5 %, nilai ini jauh lebih kecil dari hasil

penelitian Sudarmanto karena pada penelitian kami menghasilkan volume rongga

yang terlalu besar yaitu 30 - 40 % yang disebabkan penggunaan ukuran agregat

kasar yang terlalu besar sehingga menhasilkan nilai kuat tekan jauh lebih kecil.

4.2.4 Kuat Tarik Maksimum Beton Non Pasir

Pengujian kuat tarik maksimum beton dilakukan dengan cara uji belah

silinder, yaitu dengan memberi gaya tekan pada arah memanjang silinder.
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Pengujian dilakukan pada silinder umur 28 hari dengan tiap-tiap variasi dibuat 3

sampel. Pengujian dilakukan untuk mengetahui besarnya beban yang dapat

didukung oleh silinderbeton (Lampiran 5).

Hasil pengujian ini memperlihatkan kuat tarik rata-rata adalah 1.7827

MPa pada panjang serat 8 cm dengan konsentrasi serat 1,5 %, ini terjadi karena

penyebaran seratnya lebih merata. Pada kosentrasi 1%dengan panjang serat 6 cm

menghasilkan kuat tarik terendah karena kosentrasi yang terlalu rendah.

Pada penelitian ini, dengan menggunakan serat dapat menghasilkan kuat

tarik beton non pasir sebesar 23,01 %dari kuat tekannya pada kosentrasi serat 1

%, dan pada kosentrasi serat 1,5 % kuat tarik beton non pasir yang dihasilkan

sebesar29,93 % dari kuat tekannya.

03

a. -a— Kosentrasi 1 %

-♦— Kosentrasi 1.5%

Panjang Serat (cm)

Gambar 4.7 Hubungan kuat tarik beton dan panjang serat.
(hasil penelitian)

Hasil kekuatan tarik beton yang tertinggi terjadi pada 1,5 %, ini

disebabkan karena pada kosentrasi 1,5 % kandungan serat yang terdapat pada

adukan lebih banyak dari pada kosentrasi 1 % sehingga menghasilkan kuat tarik

yang lebih besar.
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Pada saat pengujian belah silinder, terlihat bahwa penampang terbelah

dengan sedikit krikil yang terbelah tetapi lebih banyak krikil yang terlepas,

demikian juga dengan serat bendrat banyak yeng tercabut. Ini dapat diartikan

bahwa lekatan antara serat dan krikil oleh pasta semen tidak begitu baik sehingga

berpengaruh besar terhadap kekuatan beton.

Pada penelitian Sudarmanto (1998), pada beton non pasir dengan

perbandingan berat semen agregat 1 : 4 dan fas 0,4 menghasilkan kuat tarik

tertinggi sebesar 2,2323 MPa pada kosentrasi 1,5 % seperti yang terlihat pada

Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Hubungan Kuat Tarik danKosentrasi Serat (%)
(Sudarmanto,1998)

Pada penelitian kami ini, kuat tarik maksimal terjadi pada kosentrasi 1,5

%, ini sesuai dengan hipotesa awal kami, bahwa kuat tarik maksimal terjadi pada

kosentrasi 1,5 % dan kuat tekan maksimal akan terjadi pada kosentrasi 1%.

Hasil kuat tarik yang kami peroleh masih lebih kecil dari hasil penelitian

Sudarmanto. Ini terjadi karena volume rongga yang terjadi terlalu besar,
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penggumpalan serat pada saat pengadukan yang mengakibatkan penyebaran serat

yang tidak merata. Disamping itu, penelitian Sudarmanto (1998) yang

menggunakan pecahan genteng, mempunyai rongga yang sangat kecil

dikarenakan agregat pecahan genteng mempunyai tingkat keausan yang lebih

tinggi daripada agregat krikil sehingga hasil pemadatannya lebih baik.

4.2.5 Modulus Elastisitas Beton Non Pasir

Pada penelitian ini, pemeriksaan modulus elastisitas beton tidak dapat

dilakukan secara teknis karena pada permukaan sampel banyak terdapat rongga

sehingga alat untuk pembacaan regangan sulit untuk dipasang, maka pemeriksaan

modulus elastisitas (Lampiran 6) didasarkan atas cara analisis saja (Rumus 3.7).

Dari hasil perhitungan yang didapat, panjang serat 6 cm pada kosentrasi 1

% memiliki nilai modulus elastisitas tertinggi dengan nilai Ec = 2952,033 kg/m2.

Modulus elastisitas cenderung akan menurun dengan semakin panjangnya serat

bendrat, ini disebabkan karena prosentase volume rongga yang dihasilkan cukup

besar sehingga berat jenis beton dan kuat tekan beton menurun.
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Gambar 4.9 Hubungan Modulus Elastisitas dan Panjang Serat.
(hasil penelitian)


