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BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pengujian Slump

Dalam proses pengerjaan beton dipengaruhi oleh jumlah air yang dipakai

dalam adukan beton, semakin banyak jumlah air yang digunakan maka semakin

mudah pengerjaan beton, Tingkat kemudahan dalam pengerjaan beton

(workability) dapat diketahui dari pengujian slump. Dalam penelitian ini nilai

slump yang direncanakan adalah sebesar ± 12 cm, namun dari hasil pengujian

nilai slump pada penelitian ini diperoleh nilai slump sebesar 5 cm. Dengan

demikian, nilai slump yang direncanakan pada penelitian ini tidak terpenuhi.

Untuk Memenuhi Nilai slump & workability dalam satu adukan, pada

penelitian ini kami melakukan penambahan air sebesar 300 ml untuk setiap

adukannya, dan pada setiap adukan lainnya diadakan penambahan air dengan

berat yang sama pula, dengan maksud dasar agar nilai Jds tetap. Penambahan air

pada pengujian ini tidak mengakibatkan terjadinya bleeding dan seagresi. Seiring

dengan naiknya nilai slump, maka tingkat workability juga akan menjadi

meningkat pula Dengan demikian, kekhawatiran terhadap menurunnya tingkat

workability secara drastis pada penambahan volume fraksi fiber maksimal (Vf

= 1,5%) dalam penelitian ini dapat teratasi. Dengan kata lain, masalah workability

akibat penambahan fiber dalam adukan beton pasir sudah diperhatikan. Berikut
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dapat dilihat pada Tabel 5.1 hasil pengujian nilai slump setelah dilakukan

penambahan air dan akibat penambahanfiber dalam adukan beton.

Tabel 5.1 Nilai Slump Adukan Beton Pasir dan Akibat Penambahan Fiber

No Kode Benda Uji Variai Serat Nilai Slump (cm)

1 BP-0% 0% 10,8

2 BPBS-0,5% 0,5% 9,6

3 BPBS-1,0% 1,0% 7,8

4 BPBS-1,5% 1,5% 4,9

Keterangan:
BP : Beton Pasir

BPBS : Beton Pasir Bendrat Bentuk S

2

o 0.5 1

Volume Fraksi Fiber (%)

1.5

Gambar 5.1 Grafik Hubungan Antara Slump Dan Penambahan Fiber

Dari tabel 5.1 & Gambar 5.1 dapat dilihat terjadi penurunan nilai slump

akibat penambahanfiber dalam adukan betonpasir, seiring dengan meningkatnya

volume fraksi fiber.
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Pada penelitian ini, fiber yang digunakan berbentuk S memiliki panjang

60 mm dan diameter 1 mm, maka diperoleh aspek rasiofiber (lf/df) sebesar 60.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa aspek rasio fiber lebih kecil dari 100

(lf/df < 100) dan menunjukkan juga bahwa aspek rasiofiber lebih besar dari 50

(lf/df > 50). Dengan kata lain, aspek rasio fiber dalam penelitian ini berada di

dalam batas aspek rasio rendah dan batas aspek rasio tinggi atau dapat ditulis (50

< 60 < 100). Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi penggumpalan

(balling effect), sehingga memudahkan fiber untuk disebarkan secara merata

dalam adukan beton dan akan terjadi ikatan yang baik dengan betonnya. Dari

hasil pemeriksaan terhadap permukaan benda-benda uji yang pecah dapat

diamati bahwa penyebaran fiber dapat dikatakan sudah cukup merata di dalam

beton. Hal ini membuktikan bahwa masalah fiber dispersion, yang menyangkut

teknik pencampurany//?er ke dalam adukan sudah dilakukan dengan benar.

Penurunan diameter agregat yang dipakai juga berpengaruh terhadap

kelecakan adukan. Pada penelitian ini, penggunaan diameter agregat maksimum

5 mm diharapkan akan terjadi peningkatan kelecakan, sehingga memungkinkan

beton untuk masih dapat diaduk dan dengan penggunaanfiber beraspek rasio 60

masih jauh dari batas kritis (100), diharapkan tidak terjadi penggumpalan

(hailing effect), sehingga masih mudah untuk disebarkan secara merata oleh alat

pengaduk. Selain itu, peningkatan konsentrasi fiber dalam adukan beton juga

akan mengakibatkan adukan beton menjadi makin sulit untuk diaduk. Dengan



68

demikian, dalam penelitian ini dapat diperkirakan konsentrasi fiber yang masih

dapat diaduk akibat dari peningkatan konsentrasi fiber.

Perkiraan konsentrasi serat yang mengakibatkan adukan beton serat menjadi

sulit diaduk:

dimana:

x-Yf dPWccril = 75. ~^.-.K
re l

K

2,5 60

= 10,4929 K

W_

wm+wa
m a

= 9,936 + 7,192 + 19,824
20,544 + 9,936 + 7,192 +19,824

= 0,6427

sehingga PWccrit= 10,4929 x 0,6427

- 6,7437 % (setiap adukan beton)
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Total berat adukan beton untuk setiap adukan dengan menggunakan benda uji

silinder adalah 57,888 kg (1,20 x 12,06 kg x 4 silinder), sehingga berat

kandunganfiber kritis setiap adukannya adalah sebesar:

Wfiber = 6,7437 % x 57,888 kg

= 3,9037 kg

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa penambahan fiber sebesar

1,5% dari adukan beton atau seberat 0,86832 kg (1,5% x 57,888 kg) masih

cukup jauh dari batas kritis kemudahan dalam proses pengadukan beton

5.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan

Kuat tekan pada penelitian ini tidak memenuhi yang direncanakan, hal ini

disebabkan oleh penambahan air dengan tujuan untuk menaikkan nilai slump

sesuai yang direncanakan, sehingga memudahkan dalam proses

pengerjaan/pemadatan beton.

Contoh penghitungan untuk mencari kuat tekan benda uji beton silinder

Dari data pengamatan dan pengujian benda uji BP-0%-1 ( Beton Pasir ) didapat:

P - 310,65 KN - 31666,6669 Kg

d = 15 cm

A= Va x 7t x d2

-176,7145 cm2



F'c--
_ P

A

__ 31666,6669

176,7145

-179,2876 kg/cm2
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Demikian seterusnya sehingga didapatkan data kuat tekan beton masing-masing

benda uji, selanjutnya dirata-rata untuk mendapatkan nilai kuat tekan betonnya.

Hal tersebut diulang untuk setiap variabel benda uji.

Adapun contoh penghitungan untuk persentase penambahan kuat tekan

dengan penambahan serat terhadap beton pasir sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 5.2 didapat:

Dari Tabel 5.2 didapatkan data:

Kuat tekan beton pasir - 17,7717 MPa

Kuat tekan beton pasirfiber 0,5% = 20,8007 MPa

, , rr i (20,8007-17,7717) 1rtAn/
Penambahan Kuat tekan = ^—? ^xl00%

17,7717

-17,04%

Demikian seterusnya untuk variabel yang berbeda dengan pengurang dan

pembagi tetap yaitu kuat tekan beton pasirnya.
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Tabel 5.2 Hasil pengujian kuat tekan beton

No Kode Benda Uji Variai Penambahan

fiber
Kuat tekan

(MPa)
Perubahan (%)

1

2

3

4

BP-0%

BPBS-0,5%

BPBS-1,0%

BPBS-1,5%

0

0,5%

1,0%

1,5%

17,7717

20,8007

22,4120

24,0427

C

17,04

26,11

35,28

Ceterangan:

BP : Beton Pasir

BPBS : Beton Pasir Bendrat Bentuk S

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa dengan penambahan fiber kawat

bendrat akan meningkatkan kuat tekan beton tersebut, kawat bendrat berbentuk

S yang dicampurkan kedalam adukan beton juga memiliki pengaruh terhadap

kuat tekan beton karena kawat bendrat berbentuk S memiliki penjangkaran yang

lebih baik.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan kawat bendrat Berbentuk S

sebagai serat dengan volume serat 1,5%, terjadi peningkatan kuat

tekan. Peningkatan terbesar dicapai pada penambahan fiber sebesar 1,5 % yaitu

sebesar 35,28 %.

Grafik hubungan antara volume fraksi fiber dengan kuat tekan dapat dilihat

pada gambar 5.2
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gambar 5.2 Grafik hubungan antara volume fraksi fiber dengan kuat tekan

72

5.3 Hasil Pengujian Tegangan-Regangan Tekan Beton

Dengan memperhatikan kurva tegangan-regangan seperti dapat dilihat

pada Gambar 5.3 terlihat terjadi peningkatan kuat tekan. Ini menunjukkan

bahwa penambahanfiber dalam adukan beton pasir memberi pengaruh terhadap

kuat tekan beton pasir. Dan bila dilihat perilaku setelah tercapainya tegangan

maksimum beton pasirfiber masih dapat mempertahankan tegangan yang cukup

besar dan regangan (deformasi) yang terjadi juga cukup besar. Dengan

demikian, menunjukkan bahwa beton pasir fiber bersifat ductile (liat). Luasan

dibawah kurva menunjukkan bahwa besarnya energi yang dapat diserap selama

proses pembebanan. Semakin besar luasan dibawah kurva, maka semakin liat
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bahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pertambahan daktilitas dari

beton tersebut

10 20

Regangan (10A-4)

Gambar 5-3 Kurva Tegangan-Regangan Beton

- 0%

- 0,5 %

1%

1,5 %

Jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan volume fraksi fiber dalam

adukan beton pasir akan meningkatkan kuat tekan maupun daktilitas beton.

Namun perlu diingat bahwa semakin besar volume fraksi fiber dalam adukan

beton tersebut akan menimbulkan fiber dispersion dan akan menurunkan

kelecakan adukannya. Namun peningkatan kuat tekan maupun daktilitas tidak

banyak dipengaruhi oleh kuat tarik kawat tersebut. Hal tersebut terjadi karena

pull-out resistance dari fiber hanya mengandalkan pada lekatan (bond) antara

fiber dengan betonnya.
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5.4 Hasil Analisis Modulus Elastisitas

Menurut Edward G. Nawi modulus elastisitas adalah kemiringan suatu garis

lurus yang menghubungkan titik pusat dengan suatu harga tegangan (sekitar 0,4

f c). Modulus ini memenuhi asumsi praktis bahwaregangan yang terjadi selama

pembebanan pada dasarnya dapat dianggap elastis. Dari modulus elastisitas

maka dapat diketahui seberapa besar kekakuan beton. Pada pengujian tegangan-

regangan didapatkan modulus elastisitas yang terbesar padavariasi penambahan

fiber 1,5 % yaitu sebesar 18462,114 MPa., dan secara teoritis modulus

elastisitas terbesar terjadi juga pada penambahan fiber 1,5 % yaitu sebesar

23045,701 MPa.

Adapun cara penghitungan modulus elastisitas (E) didapatkan sebagai

berikut:

Untuk benda uji beton pasir fiber 0,5% (BPBS-0,5%) didapatkan data:

Omaks =20,8007 MPa

0,4 omaks = 8,3203 MPa dan e =4,6804 x 10"4

8.3203
Er

4,6804xl0~4

= 21435,660 MPa
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Tabel 5.3 Modulus Elastisitas (E) Beton

Variasi

Serat a maks 0.4 a maks £(10-4)
Modulus Elastisitas (MPa)

Uji Teoritis

0% 17,7717 7,1087 4,9721

4,6804

4,9561

5,2091

14297,451 19813,570

0,5% * 20,8007 8,3203 17776,859 21435,660

1% 22,4120 8,9648 18088,402 22250,408

1,5% 24,0427 9,6171 18462,114 23045,701

Pada penelitian ini Kuat tekan beton tertinggi didapat pada variasi

penambahan fiber 1,5%, Selain itu sampel beton tersebut juga memiliki

modulus elastisitas uji dan teoritis tertinggi. Hal tersebut menandakan bahwa

pada keadaan itu beton tersebut memiliki sifat ( ductile ) liat yang tertinggi bila

dibandingkan dengan yang lain.

Menurut Murdock dan Brook, Modulus elastisitas tidak berkaitan

langsung dengan sifat-sifat beton lainnya, meskipun kekuatan lebih tinggi

biasanya mempunyai harga e yang lebih tinggi juga. Pada penelitian ini

didapatkan kekuatan beton tertinggi memiliki nilai modulus elastisitas yang

tinggi pula. Selain itu untuk mendapatkan modulus elastisitas yang tinggi yang

perlu diperhatikan dalam pengujian tegangan-regangan adalah kondisi

permukaan pada benda uji, semakin rata permukaaan benda uji maka semakin

baik hasilnya,karena permukaan yang rata akan menghasilkan distribusi beban

akan tersebar secara merata ke seluruh permukaan benda uji.

Dari Tabel 5.3, dapat dilihat bahwa untuk setiap variasi kawat selisih

nilai modulus elastisitas cukup jauh antara hasil uji dengan teoritis, ini
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menunjukkan bahwa rumus 4700^ tidak tepat digunakan untuk
perhitungan teoritis beton pasir serat, dengan serat berbentuk S

5.5 Hasil Pengujian Kuat Tarik

Pengujian kuat tarik beton dilakukan dengan metode uji belah silinder
(tensile splitting cylinder test), penambahan serat kawat bendrat berpengaruh
terhadap peningkatan kuat tarik beton pasir, Contob penghitungan untuk
mcncari kuat tank benda uji beton silinder Dari data pengamatan dan pengujian

benda uji BP-0%-6 didapat:

F = 12772.68 kg

1 - 30.18 cm

d= 14.98 cm

2xF
Kuat tarik

,-rclxd

_2x\ 2772,68 _ = „ Q?7 Wcm:
.-rx-30.l8rl4.Q8

Demikian seterusnya sehingga didapatkan data kuat tarik beton pasir

masing-masing benda uji. selanjutnya dirata-rata untuk mendapatkan nilai kuat
tarik betonm a. Hal tersebut diulang untuk setiap \ ariable benda uji.
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Tabel 5.5 Hasil pengujian kuat lentur beton

No Kode Benda Uji Variasi Serat Kuat Lentur (MPa) Perubahan (%)

1

2

3

4

BP-0%

BPBS-0,5%

BPBS-1,0%

BPBS-1,5%

0%

0,5%

1,0%

1,5%

4,55

5,02

5,84

5,42

0

10,44

28,56

19,15

Ceterangan:
BP : Beton Pasir

BPBS : Beton Pasir Bendrat Bentuk S

Adapun contoh penghitungan untuk mencari kuat lentur benda uji balok

beton adalah sebagai berikut:

Dengan memperhatikan gambar 3.1, dari data pengamatan dan pengujian benda

uji BP-0%-1 ( Beton Pasir) didapat:

F - 900 kg

!/2 F - 450 kg

b = 9,6 cm

h - 9,8 cm

L = 50 cm (panjang total balok) dan jarak antara tumpuan = 40 cm

L) = 12,5 cm

L2 - (50-10-12,50)/2 - 13,75 cm

M - Vi F x L2 = 450 x 13,75 - 6187,5 kg.cm



Kuat Lentur = ;
1/6xbxh'

6187,5

1/6x9,6x9,8'

-43,918 kg/cm2
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Dari tabel 5.5 menunjukkan bahwa seiring dengan kenaikan volume fraksi

fiber maka kuat lentur dari beton pasir dengan penambahan fiber kawat bendrat

akan semakin meningkat. Kenaikan kuat lentur tersebut disebabkan semakin

tinggi volume fraksi fiber berarti jumlah fiber tiap satuan volume untuk

menahan lentur yang terjadi akan meningkat, sehingga untuk volume fraksi fiber

tinggi beton pasir dengan penambahan fiber kawat bendrat akan lebih mampu

untuk menahan lentur yang terjadi. Akibat adanya penambahan fiber kawat

bendrat, beton yang dihasilkan akan lebih kuat dalam menahan lentur akibat

pembebanan, kemampuan bahan dalam menahan lentur yang terjadi dikarenakan

oleh kuat tarik dari fiber kawat bendrat serta kuat lekatan (bond strength) antara

fiber dan betonnya.. Pada volume fraksi fiber 1,5 % terjadi penurunan kekuatan

lentur.

Pada pelaksanaan pengujian kuat lentur, pada beton pasir non serat setelah

terjadi retak pertama balok benda uji langsung runtuh, berbeda dengan beton

pasir serat, setelah terjadi retak pertama beban ditransfer keserat sehingga beban

masih bisa ditingkatakan, dari pengamatan patahan benda uji menunjukan bahwa
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pada Variasi 0,5%, 1%, 1,5% Sebagian besar serat putus, serat yang putus

berarti penjangkaran baik sehingga serat dapat mengembangkan kekuatannya

dan mengakibatkan peningkatan terhadap kuat lentur beton serat, namun pada

Variasi 1,5 % terjadi penurunan kekuatan lentur beton. Hal ini disebabkan aspek

ratio serat yang besar mempengaruhi penyebaran serat dalam adukan beton,

sehingga serat kawat kurang tersebar dengan merata, ini dapat dilihat pada

proses pembuatan benda uji Variasi 1,5 % mulai terjadi gejala penggumpalan.

5.7 Hubungan Bentuk & Volume Serat dengan Kekuatan Beton Pasir

Secara garis besar pengaruh penambahan serat kawat bendrat bentuk S pada

beton pasir dengan volume tertentu memberikan peningkatan kekuatan, baik

kuat tekan, kuat tarik dan kuat lentur, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6 Kuat tekan, Kuat Tarik, Kuat Lentur Beton Pasir Serat bentuk S

No Kode Benda Uji Slump Kuat Tekan (MPa) Kuat Tarik (MPa) Kuat Lentur (MPa)

1 BP 0% 10,8 17,7717 2,440 4,546

2 BPBS 0,5% 9,6 20,800 2,586 5,021

3 BPBS 1 % 7,8 22,412 2,624 5,845

4 BPBS 1,5% 4,9 24,042 2,742 5,417

Keterangan:
BP : Beton Pasir

BPBS : Beton Pasir Bendrat Bentuk S

Penambahan serat kawat bentuk S pada beton pasir membuat beton pasir

seolah-olah terkekang, sehingga mampu menahan tegangan yang terjadi akibat

pembebanan, dengan demikian akan membatasi retak yang berlebihan, sehingga



keruntuhan yang terjadi akan lebih lambat karena tertahan oleh kuat lekatan

(bond strength) antara fiber dan beton sehingga kuat tekan meningkat yang

diakibatkan oleh volume serat, dari tabel diatas peningkatan kuat tekan terbesar

dicapai pada Volume serat 1,5 %, dan bisa dikatakan bahwa volume serat 1,5 %

merupakan panjang serat optimum.

Disamping itu serat kawat bendrat bentuk S sangat berpengaruh terhadap

kuat lentur, kuat tekan dan kuat tarik,dari tabel masing-masing uji mengalami

peningkatan,ini dikeranakan pada serat kawat bendrat berbentuk S terdapat

penjangkaran yang baik .Untuk nilai slump, mengalami penurunan slump akibat

penambahan fiber dalam adukan beton pasir, seiring dengan meningkatnya

volume fraksi fiber.


