
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
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6.1 Kesimpulan

Penambahan fiber kawat bendrat ke dalam adukan beton pasir dengan

bentuk S, panjang ± 6 cm dengan diameter ± 1 mm, dan beraspek rasio 60

akan mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan workability beton. Dari hasil

penelitian dapat ditarikkesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan fiber kawat bendrat dalam adukan beton pasir akan

menurunkan nilai slump, yang mengakibatkan menurunnya tingkat

workability dari beton. Aspek rasiofiber dan peningkatan volume fraksi

fiber memberi pengaruh terhadap tingkat workability dari beton pasir.

2. Kuat tekan maksimal tercapai pada beton pasir dengan penambahan fiber

kawat bendrat dengan volume fraksi fiber 1,5% (Vf=l,5%), yaitu sebesar

24,0427 MPa dan prosentase peningkatan kuat tekannya adalah 35,28%

terhadap beton pasir. Dengan demikian, diperoleh hubungan semakin

tinggi volume fraksi fiber dari kawat bendrat yang ditambahkan maka

semakin tinggi pula nilai kuat tekannya.

3. Kuat tarik maksimal tercapai pada beton pasir dengan penambahan fiber

kav/at bcr.drat dengan volume fraksi fiber 1,5% dari berat beton, yaitu

sebesar 2,74 MPa dan prosentase peningkatan kuat tariknya adalah

12,38% terhadap beton pasir.Sepertihalnya pada kuat tekan beton, terjadi
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peningkatan kuat tarik sejalan dengan kenaikan volume fraksi fiber dari

kawat bendrat yang ditambahkan.

4. Kuat lentur maksimal tercapai pada beton pasir dengan penambahan fiber

kawat bendrat dengan volume fraksi fiber 1 % dari berat beton, yaitu

sebesar 5,84 MPa dan prosentase peningkatan kuat lentumya adalah

28,56% terhadap beton pasir.

5. Dilihat dari prosentase peningkatan kekuatan beton, adanya penambahan

fiber kawat bendrat dalam adukan beton pasir memberikan pengaruh besar

terhadap kuat tekan beton.

6. Dari hasil pengamatan, adanya penambahan fiber kawat bendrat dalam

adukan beton pasir dapat mencegah retak secara berlebihan, sehingga

keruntuhan beton yang terjadi lebih lambat bila dibanding beton pasir

(tanpa fiber). Hal ini menunjukkan bahwa beton tersebut lebih liat

(ductile) bila dibandingkan dengan beton pasir. Namun perlu diketahui

bahwa penambahan kuat tekan dan daktilitas tidak dipengaruhi oleh kuat

tarik dari fiber kawat tersebut,

7. Pada pengujian tegangan-regangan tekan beton menunjukkan bahwa

adanya penambahan fiber dalam adukan beton pasir bersifat Hat (ductile),

hal ini ditunjukkan bahwa setelah tercapainya tegangan maksimum beton

pasir fiber tersebut masih dapat mempertahankan tegangan yang cukup

besar meskipun regangan yangterjadi cukup besar pula.
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6.2 Saran

Dengan adanya peningkatan sifat-sifat mekanik beton dan penurunan

tingkat workability akibat penambahanfiber kawat bendrat ke dalam adukan

beton pasir, ada beberapa saran yang diharapkan mampu melengkapi

penelitian lebih lanjut, antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pengujian impact (kejut),

kuat geser dan sifat mekanik beton lainnya dari beton pasir dengan

penambahan^fte?* kawat bendrat bentuk S.

2. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap pengujian nilai slump dengan

menggunakan alat ukur untuk pengujian nilai slump, seperti VB-apparatus

yang melibatkan penggetaran pada pengujiannya, agar memperoleh nilai

slump yang akurat

3. Perlu penelitian lebih lanjut dengan meningkatkan volume fraksi fiber,

guna mengetahui hasil yang optimum terhadap peningkatan kuat tekan,

kuat tarik, dan kuat lentur.

4. Perlu diperhatikan dalam persiapan bahan dari bahan susun beton pasir,

yaitu agregat dan fiber yang dipakai apakah benar-benar dalam keadaan

jenuh kering permukaan (saturated surface dry), dan pengaruh cuaca

dalam pembuatan benda uji agar tidak terjadi penurunan nilai slump.

5. Perlu diperhatikan kandungan air yang digunakan dalam adukan beton

pasir, agar tidak terjadinya penurunan kekuatan beton.

6. Perlu diperhatikan dalam teknik pencampuran fiber dalam adukan beton

pasir agar tidak terjadi penggumpalan (balling effect).
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7. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan bahan tambah additive

(seperti superplasticizer atau sejenis lainnya), guna meningkatkan

kelecakan dalam adukan beton.

8. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan jenis fiber lain dalam

adukan beton pasir, guna mengetahui pengaruh terhadap kuat tekan, kuat

tarik, dan kuat lentur yang terjadi.


