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ABSTRAK 

Seiring dengan kemajuan jaman, teknologi di bidang konstruksi bangunan juga 

mengalami perkembangan pesat, termasuk teknologi beton, hampir pada setiap aspek 

kehidupan manusia selalu terkait dengan beton. Pemakaian bahan tambah sudah banyak 

dilakukan dalam proses campuran beton.  Berdasar hal tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan kuat tekan dan kuat tarik belah optimal beton 

dengan bahan tambah serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” dengan variasi panjang 4 cm, 6 

cm, 8 cm, dan persentase penambahan 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0% dari berat total 

adukan beton nilai fas 0,55 pada umur 28 hari. Tinjauan analisis penelitian ini adalah kuat 

tekan dan kuat tarik belah, dengan benda uji silinder beton berdiameter 15 cm dan tinggi 

30 cm. Metode perencanaan campuran beton menggunakan metode American Concrete 

Institute. Pada pengujian dan penelitian kuat tekan variasi panjang 4 cm didapat hasil 

maksimal pada persentase serat kawat bendrat sebesar 0,5%, dengan hasil 24,522 MPa, 

mengalami peningkatan sebesar 24,397% dari beton normal dengan kuat tekan sebesar 

19,712 MPa, pada kuat tekan variasi panjang 6 cm didapat hasil maksimal pada persentase 

serat kawat bendrat berbentuk “ Z ”  sebesar 0,75%, dengan hasil 25,465 MPa, mengalami 

peningkatan sebesar 29,18% dari beton normal. Pada kuat tekan variasi panjang 8 cm 

menghasilkan uji tekan maksimal terjadi pada persentase serat kawat bendrat berbentuk “ 

Z ” sebesar 0,75%, pada variasi ini mengalami kenaikan kuat tekan 20,568 % dari beton 

normal yakni sebesar 23,767 MPa.. Untuk hasil pengujian kuat tarik belah beton, Pada 

variasi panjang 4 cm pada persentase 0,5% dengan hasil 7,778 MPa, mengalami 

peningkatan sebesar 59,05 % dari beton normal dengan kuat tarik belah sebesar 3,185 

MPa, pada variasi panjang 6 cm menghasilkan uji tarik belah beton maksimal terjadi pada 

persentase penambahan serat kawat bendrat berbentuk “Z ” sebesar 0,75%, hasil uji tarik 

pada variasi ini mengalami kenaikan kuat tarik belah sebesar 61,61% dari beton normal 

yakni 8,296 MPa. Pada variasi panjang 8 cm menghasilkan uji tarik belah beton maksimal 

terjadi pada persentase penambahan serat kawat bendrat berbentuk “Z ” sebesar 0,75 %, 

hasil uji tarik pada variasi ini mengalami kenaikan kuat tarik belah sebesar 58,27 % dari 

beton normal yaitu sebesar 7,630 MPa.  

 

Kata kunci : Kawat bendrat berbentuk “ Z ”, Kuat tarik belah beton, Kuat tekan beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Beton banyak dipakai secara luas untuk bahan bangunan. Bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara 

mencampurkan semen portland, air dan agregat dan kadang-kadang bahan tambah, yang sangat bervariasi mulai 

dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan buangan non-kimia dengan perbandingan tertentu. Untuk itu 

bahan konstruksi ini dianggap penting untuk terus dikembangkan. Salah satu usaha pengembangannya ialah 

dengan mengunakan cara memperbaiki sifat dari kelemahan beton yaitu tidak mampu menahan gaya tarik. Nilai 

kuat tarik beton berkisar antara 9%-15% dari kuat desaknya (Dipohusodo, 1994). Suhendro (1991), telah 

menemukan bahan lokal harganya lebih murah dibandingkan dengan fiber baja yaitu berupa potongan kawat 

bendrat diameter 1 mm, panjang 60 mm (aspek rasio l/d = 60). Hasilnya beton menjadi sangat liat atau daktail 

(ductile), kuat desak, kuat tarik dan ketahanan terhadap kejut juga dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dicoba untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton 

Dengan Serat Kawat Bendrat Berbentuk “ Z ” Sebagai Bahan Tambah. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh penambahan serat kawat bendrat 

berbentuk “ Z ” terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton, berapa persentase dan penambahan panjang 

optimum serat kawat bendrat berbentuk ” Z ” agar didapatkan kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang 

optimal,  bagaimana perbedaan kualitas beton normal dengan beton yang memakai bahan tambah serat kawat 

bendrat berbentuk “ Z ”ditinjau dari segi kuat tekan dan kuat tariknya. 

Tujuan yang ingin diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui besar kuat tekan dan kuat 

tarik belah  beton fiber serat kawat bendrat berbentuk “ Z ”, untuk mengetahui persentase dan  panjang optimum 

penambahan serat kawat  bendrat berbentuk “ Z ” dibuat grafik agar didapat kuat tekan dan kuat tarik belah beton  

yang optimal, dari penelitian akan diketahui perbandingan kuat tekan dan kuat tarik belah beton normal dengan 

beton fiber serat kawat bendrat berbentuk “ Z ”. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain Manfaat teoritis, untuk mengembangkan pengetahuan tentang 

teknologi beton terutama pemanfaatan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ”, dan Manfaat praktis yaitu untuk 

mengetahui pengaruh variasi serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” dengan  panjang 4 cm, 6 cm, dan 8 cm dengan 

persentase serat kawat bendrat 0 %, 0,25 %, 0,5 %, 0,75 %, 1,00% dari berat total benda uji silinder beton 

dengan nilai fas 0,55 pada umur 28 hari, sehingga dapat diperoleh kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang 

optimal. 

Mengingat banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan beton, maka dalam penelitian ini 

diberikan batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas dan batasannya 

menjadi jelas. Adapun yang menjadinya batasan masalah adalah Pelaksanaan penelitian dilakukan di 

Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, perancangan campuran adukan beton dengan American Concrete Institute, semen yang digunakan 

yaitu semen Portland jenis I dengan merk Gresik, agregat kasar berasal dari Wonogiri, agregat halus berasal dari 

Merapi, air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, serat kawat bendrat dengan berbentuk “ Z ”  dengan variasi panjang 4 

cm, 6 cm, dan 8 cm, persentase serat kawat bendrat 0 %, 0,25 %, 0,5 %, 0,75 %, 1,00 % dari berat total benda uji 

silinder beton, benda uji berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, setiap variasi panjang 

serat kawat dibuat 6 benda uji, 3 benda uji untuk uji kuat tekan dan 3 benda uji untuk uji kuat tarik belah, nilai 

fas (faktor air semen) 0,55, benda uji beton normal tanpa serat kawat bendrat dibuat 6 benda uji, tinjauan analisis 

penelitian adalah kuat tekan dan kuat tarik belah beton, jumlah keseluruhan benda uji adalah (6 x 3 x 4) + 6 = 78 

benda uji, Umur beton yang diuji adalah 28 hari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Variasi panjang serat kawat bendrat 



                                                                 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA  
Beton adalah fungsi dari bahan penyusunannya yang terdiri dari bahan semen hidrolik (Portland 

cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah (admixture atau additive). Untuk mengetahui dan 

mempelajari perilaku elemen gabungan (bahan-bahan penyusun beton), diperlukan pengetahuan mengenai 

karakteristik masing-masing komponen. Pemilihan material yang layak komposisinya akan diperoleh beton yang 

efisien, memenuhi kekuatan batas yang disyaratkan dan memenuhi persyaratan serviceability yang dapat 

diartikan juga sebagai pelayanan yang handal dengan memenuhi kriteria ekonomi (Mulyono, 2004). 

Secara umum sifat beton dapat digolongkan menjadi dua yaitu sifat yang berhubungan dengan 

kelebihan beton dan sifat yang berhubungan dengan kekurangan beton (Mulyono, 2004). kelebihan beton adalah 

mudah dibentuk, dapat memikul beban berat, tahan terhadap temperatur yang tinggi, biaya pemeliharaan yang 

kecil, tetapi beton juga mempunyai  kekurangan antara lain bentuk yang sudah dibuat sulit diubah, pelaksanaan 

pekerjaan memerlukan ketelitian yang tinggi,berat,daya pantul suara besar. 

Untuk menghasilkan kekuatan beton yang maksimal harus diperhatikan  faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, parameter-parameter yang paling mempengaruhi kekuatan beton, adalah kualitas semen, 

proporsi semen terhadap campuran, kekuatan dan kebersihan agregat, interaksi atau adhesi antara pasta semen 

dengan agregat, pencampuran yang cukup dari bahan-bahan pembentuk beton, penempatan yang benar dan 

pemadatan beton, perawatan beton. Selain kualitas bahan penyusunnya, kualitas pelaksanaan akan menjadi 

penting dalam pembuatan beton. Kualitas pekerjaan pada konstruksi sangat dipengaruhi oleh pelaksana 

pekerjaan beton (Mulyono, 2004). 

Bahan tambah adalah bahan selain unsur pokok beton (air, semen, dan agregat) yang ditambahkan pada 

adukan beton, sebelum, selama pengadukan beton. Tujuannya untuk mengubah satu atau sifat-sifat beton 

sawaktu masih dalam keadaan segar atau setelah mengeras, misalnya : mempercepat dalam proses pengerasan, 

menambah encer adukan, menambah kuat tekan beton, menambah daktilitas (mengurangi sifat getas), 

mengurangi retak-retak pengerasan, dan sebagainya. Bahan tambah biasanya diberikan dalam jumlah yang relatif 

sedikit, dan harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan yang justru akan memperburuk sifat 

beton (Tjokrodimuljo, 1996). 

Beton yang diberi bahan tambah serat disebut beton serat atau beton fiber. Serat dapat juga berupa 

asbestos, gelas/kaca, plastik, baja, kawat bendrat, atau serat tumbuh-tumbuhan (rami, ijuk). Serat didalam beton 

bertujuan untuk menambah kuat tarik beton, mengingat kuat tarik beton yang sangat rendah. Kuat tarik beton 

yang sangat rendah berakibat beton mudah retak,yang pada akhirnya mengurangi keawetan beton(Tjokrodimuljo, 

1996). 

 

LANDASAN TEORI 

Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh 

dengan cara mencampurkan semen portland, air, dan dengan agregat (dan kadang-kadang bahan tambah, yang 

sangat bervariasi mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan buangan non-kimia) pada perbandingan 

tertentu. Perencanaan campuran beton (mix design) dimaksudkan agar supaya mendapatkan beton yang sebaik-

baiknya, baik dalam segi kuat tekan tinggi, kemudahan pengerjaan, tahan lama, murah dan tahan aus 

(Tjokrodimuljo, 1996).Beton serat merupakan campuran beton ditambah serat. Bahan serat dapat berupa serat 

asbestos, serat plastik (poly-propyline), atau potongan kawat baja, serat tumbuh-tumbuhan (rami, sabut kelapa, 

bambu, ijuk) (Trimulyono, 2004) 

Semen Portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terutama 

terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan gips untuk bahan tambahan (PUBI, 1982).  

Agregat merupakan butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi didalam campuran 

mortar atau beton. Kira-kira 70% volume mortar atau beton diisi agregat. Agregat yang mempunyai ukuran butir 

yang besar disebut agregat kasar, dengan ukuran lebih dari 4,8 mm. Agregat yang mempunyai ukuran butir yang 

kecil disebut agregat halus, dengan ukuran kurang dari 4,8 mm. Agregat sangat mempengaruhi terhadap sifat-

sifat mortar/betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian terpenting didalam pembuatan 

mortar/beton. Fungsi agregat pada beton ialah sebagai kekuatan pada beton. Berdasarkan hal tersebut diatas, 

pengaruh kekuatan agregat terhadap beton sangat besar. faktor yang  mempengaruhi kekuatan agregat pada 

beton adalah kekerasan agregat, kekasaran permukaan  agregat, dan gradasi agregat (Tjokrodimuljo, 1996). 

Air ialah bahan dasar pembuatan beton yang penting akan tetapi harganya paling murah. Air diperlukan 

untuk bereaksi dengan semen, serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-bitur agregat agar mudah 

dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan sekitar 25 persen berat semen 

saja. Namun pada kenyataannya nilai faktor air semen yang dipakai sulit kurang dari 0,35. Kelebihan air ini 

pergunakan untuk pelumas. Akan tetapi perlu dicatat bahwa tambahan air untuk pelumas ini tidak boleh terlalu 



                                                                 

banyak karena akan dapat mengurangi kekuatan beton dan betonnya akan mudah porous. Selain itu kelebihan air 

pada beton akan bercampur dan bersama-sama muncul ke permukaan adukan beton segar yang baru saja dituang 

(bleeding) yang kemudian menjadi buih dan merupakan suatu lapisan tipis yang disebut dengan laitance (selaput 

tipis). Selaput tipis ini akan mengurangi lekatan antara lapis-lapis beton dan merupakan bidang sambung yang 

lemah. Apabila ada kebocoran cetakan, maka air bersama-sama semen juga dapat ke luar, sehingga terjadilah 

sarang-sarang kecil.(Tjokrodimuljo, 1996) 

Kelebihan serat adalah kekuatan dan modulusnya yang tinggi yang dapat menambah kuat tarik  pada 

beton, tetapi serat ini juga mempunyai kelemahan yaitu sangat korosif. Hal ini akan sangat terasa bila ada 

sebagian dari serat yang tidak terlindung / tertutup oleh beton, oleh karena itu serat kawat harus benar-benar 

tertutup oleh beton, agar tidak korosi yang lama-lama akan berpengaruh terhadap beton itu sendiri. Macam-

macam serat antara lain serat polypropelene, serat kaca, serat asbestos, serat kevlar, serat karbon, serat kawat. 

Telah diketahui bersama bahwa sifat beton pada umumnya lebih baik jika kuat tekannya lebih tinggi. 

Kuat tekan beton sangat dipengaruhi pada faktor air semen, umur beton, jenis semen, jumlah semen, sifat agregat 

dan umur beton (Tjokrodimuljo, 1996). Untuk mengetahui kuat tekan beton yang telah mengeras yang 

direncanakan, dilakukan pengujian kuat tekan beton. Prosedur pengujian kuat tekan mengacu pada Standart Test 

methode for Compressive of Cylindrical Concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pengujian kuat tekan beton 

Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum (1990), besarnya kuat tekan beton dapat dihitung dengan 

rumus : 

 
A

P
f c '  

dengan :     F’t = kuat tekan beton (MPa) 

     P = beban uji maksismum (kg)       

    A = luas permukaan benda uji (cm
2
) 

Nilai hasil uji kuat tarik ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengestimasi beban retak beton 

atau momen retak (Mretak) yang biasanya dipergunakan dalam perencanaan beton prategang. Disamping itu, retak 

beton sangat berpengaruh pada perawatan beton, karena retak dapat mengakibatkan kontak baja dengan tulangan 

atau kabel prestressed dengan udara atau lingkungan luar, sehingga terjadi korosi. Nilai kuat tarik beton juga 

sangat berguna untuk bangunan dam atau bendungan beton dan perkerasan kaku yang dikategorikan sebagai 

bangunan beton tanpa tulangan, karena proporsi tulangan sangat kecil bila dibandingkan dengan material 

betonnya. Uji kuat tarik beton diperoleh dari uji sampel berbentuk silinder yang diuji belah (splitting test). 

Pengujian tersebut menggunakan benda uji silinder beton berdiameter 150 mm dan panjang 300 mm, diletakkan 

pada arah memanjang diatas alat penguji kemudian beban tekan diberikan merata arah tegak dari atas pada 

seluruh panjang silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema pengujian kuat tarik beton 
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Apabila kuat tarik terlampaui, benda uji akan terbelah menjadi dua bagian dari ujung ke ujung. Tegangan tarik 

yang timbul sewaktu benda uji terbelah disebut sebagai tegangan tarik belah, diperhitungkan dengan persamaan 

sebagai berikut ( SNI 03-2491-2002) : 

 
LD

P
Fct

2
  

 dengan :      Fct = kuat tarik belah (MPa)           

 L = panjang benda uji (mm) 

         P = beban uji maksismum (N)   

       D = diameter benda uji (mm) 

 

 Pada proses kuat tarik belah dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini:  

 

 

(Sumber : http://id.scribd.com) 

Gambar 3. Proses hasil pengujian kuat tarik beton 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini mengunakan metode eksperimental laboratorium yaitu dengan melakukan berbagai 

macam pengujian dengan data-data yang direncanakan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Bahan Bangunan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Obyek 

dari penelitian ini yaitu beton dengan kuat tekan dan kuat tarik belah optimal yang menggunakan bahan tambah 

serat kawat bendrat dengan dibentuk “  Z  ”dengan nilai fas 0,55. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah 

dilakukan pada umur 28 hari. 

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap I : 

Pada tahap I terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain pengambilan dan penyiapan bahan, pembuatan serat 

kawat bendrat berbentuk “ Z ” sebagai bahan tambah serta penyiapan peralatan yang akan pergunakan untuk 

penelitian. Peralatan yang akan digunakan sudah tersedia di Laboratorium Bahan Bangunan Progdi Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tahap II : 

Tahap II terdiri dari Pemeriksaan kualitas agregat kasar, pemeriksaan kualitas agregat halus dan 

pemeriksaan bahan-bahan lain yang akan digunakan. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Bahan 

Bangunan Progdi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Tahap III : 

Pada tahap III adalah perancangan dan pembuatan campuran adukan beton menggunkan metode ACI 

(American concrete institute). Benda uji silinder beton yang dibuat berjumlah 78 buah dengan masing-

masing porsentase penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” menggunakan 3 sampel benda uji. 

4. Tahap IV : 

Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton untuk benda uji silinder beton yang berumur 28 

hari dengan menggunakan UTM (Universal testing Machine). 

5. Tahap V : 

Pada tahap V ini dilakukan pengolahan data hasil pengujian bahan, pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah 

beton. Data yang telah diolah akan menjadi hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel atau 

grafik yang saling berkaitan dengan kesimpulan dan saran untuk lebih memperjelas tahapan penelitian maka 

dibuat bagan alir seperti yang dibawah ini: 
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TAHAP II 

Mulai 

Persiapan  Bahan dan Peralatan 

Batu pecah  Pasir  Bahan Tambah  
Semen 

1.  Uji kandungan zat 

organik 

2.  Uji SSD 

3.  Periksa berat jenis 

4.  Uji kandungan lumpur 

5.  Uji gradasi 

serat kawat bendrat berbntuk “ Z ” 

dengan panjang 4cm, 6cm, dan 

8cm. 
Pemeriksaan kualitas 

Memenuhi 

syarat 

  

Perencanaan campuran beton 

 
Pembuatan adukan beton 

 

Pembuatan benda uji 

Perawatan (perendaman) 

Test kuat tekan dan tarik benda uji 

 
Analisis data dan pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan dan saran 

 

Uji slump 

 

TAHAP III 

TAHAP IV 

TAHAP V 

Gambar IV.20. Bagan alir  

Perbaikan/ 

gani bahan  

 
Memenuhi 

syarat 

 

Memenuhi 

syarat 

Air 

Pengujian 

ikatan awal 

semen 

Perbaikan/ 

ganti bahan  

 

Perbaikan  

 

TAHAP I 

Ya Ya Ya Ya 

dak 

T 
TidakAHA
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         Tidak 

Tidak 

Ya 

Tidak 



                                                                 

Tabel 1. Perencanaan campuran beton dengan bahan tambah serat kawat bendrat dengan panjang 4 cm. 

Kawat bendrat

( % )

Bn 0 6

0,25 6

0,5 6

0,75 6

1,00 6

Total 30

Kode jumlah

Bf 4

 
 

Tabel 2. Perencanaan campuran beton dengan bahan tambah serat kawat bendrat dengan panjang 6 cm. 

Kawat bendrat

( % )

0,25 6

0,5 6

0,75 6

1,00 6

Total 24

Kode jumlah

Bf 6

 
 

Tabel 3. Perencanaan campuran beton dengan bahan tambah serat kawat bendrat dengan panjang 8 cm. 

Kawat bendrat

( % )

0,25 6

0,5 6

0,75 6

1,00 6

Total 24

Bf 8

Kode jumlah

 
 

 

Keterangan : 

         Bf 4  =  Beton Fiber 4 cm 

        Bf 6  =  Beton Fiber 6 cm 

                    Bf 8  =  Beton Fiber 8 cm 

HASIL PENELITIAN 

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan dalam tahap uji bahan, maka diperoleh hasil uji agregat kasar. 

Untuk pengujian agregat kasar terdiri dari pemeriksaan berat jenis, absorbsi, keausan agregat, berat satuan kerikil 

dan uji kuat tarik kawat bendrat  

 

Tabel 4. Hasil pemeriksaan agregat halus 

Jenis pemeriksaan Hasil pemeriksaan Persyaratan 

Berat jenis bulk 

Berat jenis SSD 

Berat jenis semu 

Absorbsi 

Saturated surface dry 

Kandungan lumpur 

Kandungan organik 

Modulus halus butir 

2,43 t/m
3
 

2,44 t/m
3
 

2,43 t/m
3
 

2,71% 

3.07 cm 

4,20% 

Kuning muda 

2,52 

- 

- 

- 

- 

- 

<5% (SNI 03-2461-2002) 

Rendah (SNI 03-2816-1992) 

- 



                                                                 

Dari semua hasil pengujian agregat halus ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk sebagai bahan 

penyusun beton. Kandungan lumpur yang terdapat pada agregat halus sebesar 6,80 %, maka agregat halus yang 

berasal dari Merapi harus dicuci terlebih dahulu agar kandungan lumpur yang terdapat di dalamnya berkurang. 

data-data yang akan digunakan dalam perhitungan perencanaan campuran adukan beton berdasar data-data yang 

diperoleh dari hasil pemeriksaan. 

Tabel 5. Hasil pemerksaan agregat kasar 

Jenis pemeriksaan Hasil pemeriksaan Persyaratan 

Berat jenis bulk 

Berat jenis SSD 

Berat jenis semu 

Absorbsi 

Keausan agregat 

Berat satuan kerikil 

Kandungan lumpur 

2,56 t/m
3
 

2,64 t/m
3
 

2,77 t/m
3
 

2,98 % 

22,60% 

1,35 t/m
3
 

0,51% 

- 

- 

- 

- 

<40% (SNI 2417-2008) 

- 

<1% (SNI 03-2461-2002) 

Dari semua hasil pengujian agregat kasar semua memenuhi persyaratan sebagai bahan penyusun beton. 

Maka agregat kasar yang berasal dari Wonogiri dapat dipakai dalam campuran adukan beton. Data-data yang 

akan dipakai dalam perhitungan perencanaan campuran adukan beton berdasar data-data yang diperoleh dari 

hasil pemeriksaan bahan. 

Tabel 6. Hasil pengujian ikatan awal semen merk Gresik  

Percobaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Waktu (menit) 0 15 30 45 60 75 90 100 120 

Penurunan (cm) 4,75 3,25 2,5 2,25 2 1,9 1,75 1,7 1,2 

 

Tabel 7. Hasil pengujian kuat tarik kawat 

 

Tabel 8.  Hasil pengujian berat jenis beton dengan fas 0,55 

Kode 
Kawat bendrat berat berat jenis berat jenis 

( % ) ( gr ) ( gr/cm3) rata - rata 

Bn 0 

11550 2,179 

2,319 

12560 2,369 

12710 2,397 

12670 2,390 

12280 2,316 

11990 2,262 

Bf 4 0,25 

12460 2,350 

2,348 

12730 2,401 

12150 2,292 

12730 2,401 

12160 2,294 

12460 2,350 

No 
Pengujian kawat 

bendrat 

Beban tarik 

 ( N ) 

Diameter kawat 

bendrat ( mm ) 

Kuat tarik maks 

(MPa) 
Kuat tarik maks 

rata-rata (MPa) 

1 1,3 % dari 2 Ton 2,6 1,0 3,31 

3,14 2 1,2 % dari 2 Ton 2,4 1,0 3,06 

3 1,2 % dari 2 Ton 2,4 1,0 3,06 



                                                                 

 

 

Tabel 8. ( lanjutan ) 

Kode 
Kawat bendrat berat berat jenis berat jenis 

( % ) ( gr ) ( gr/cm3) rata - rata 

Bf 4 

0,5 

12700 2,396 

2,345 

12050 2,273 

12560 2,369 

12830 2,420 

12450 2,348 

11990 2,262 

0,75 

12530 2,364 

2,336 

12780 2,411 

12590 2,375 

11930 2,250 

11950 2,254 

12520 2,362 

1,0 

12480 2,354 

2,323 

12270 2,314 

12100 2,282 

12530 2,364 

11880 2,241 

12630 2,382 

Bf 6 

0,25 

12420 2,343 

2,356 

12700 2,396 

12720 2,399 

12290 2,318 

12590 2,375 

12230 2,307 

0,5 

12630 2,382 

2,323 

12090 2,281 

12430 2,345 

12320 2,324 

12020 2,267 

12390 2,337 

0,75 

12190 2,299 

2,316 

12060 2,275 

12030 2,269 

12600 2,377 

12590 2,375 

12200 2,301 

1,0 

11620 2,192 

2,290 

12030 2,269 

12170 2,296 

12720 2,399 

12030 2,269 

12270 2,314 



                                                                 

 

Tabel 8. ( lanjutan ) 

Kode 
Kawat bendrat berat berat jenis berat jenis 

( % ) ( gr ) ( gr/cm3) rata - rata 

Bf 8 

0,25 

12420 2,343 

2,345 

12610 2,379 

12490 2,356 

12090 2,281 

12610 2,379 

12370 2,333 

0,5 

12220 2,305 

2,339 

12390 2,337 

12330 2,326 

12510 2,360 

12110 2,284 

12840 2,422 

0,75 

12040 2,271 

2,334 

12540 2,365 

12390 2,337 

12610 2,379 

11960 2,256 

12690 2,394 

1,0 

12430 2,345 

2,310 

11790 2,224 

12050 2,273 

12130 2,288 

12370 2,333 

12710 2,397 

 

Dari hasil pengujian berat jenis silinder beton diatas pada berbagai variasi panjang dan prosentase kawat 

bendrat berbentuk “ Z ”, didapat kesimpulan bahwa berat jenis paling besar terdapat pada prosentase 0,25 % 

penambahan kawat bendrat berbentuk “Z ” dari berat total adukan beton. 

 

Tabel 9. Hasil pengujian nilai slump dengan fas 0,55 

Kode Kawat bendrat Slump 

( % ) ( mm ) 

Bn 0 140 

Bf 4 

0,25 128 

0,5 116 

0,75 91 

1,00 82 

Bf 6 

0,25 123 

0,5 109 

0,75 89 

1,00 81 

Bf 8 

0,25 118 

0,5 101 

0,75 88 

1,00 79 



                                                                 

 

Dari hasil pengujian slump, nilai slump dengan fas 0,55 diperoleh 79-140 mm, hal ini dikarenakan 

dalam perencanaan campuran adukan beton nilai fas sudah ditentukan terlebih dahulu. Terlihat pada beton 

normal ada penurunan sebesar 140 mm, ini menandakan nilai slump pada beton normal adalah 14 cm. Pada 

variasi dengan penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” terjadi penurunan sampai sebesar 7,9 cm. hal ini 

disebabkan karena dengan adanya serat kawat bendrat berbentuk “Z ” mengikat antara agregat-agregat sehingga 

dalam variasi penambahan serat kawat bendrat akan berakibat pada semakin turunnya nilai slump. Dengan 

demikian nilai slump memenuhi standar yang disyaratkan yaitu di antara 75-150 mm. 

Pengujian kuat tarik beton dilakukan setelah benda uji ditimbang dan didapat berat jenisnya, maka 

dilakukan pengujian kuat tarik belah beton dengan jalan memberikan beban benda uji sampai beban yang 

maksimal dengan menggunakan mesin uji kuat tekan dan kuat tarik merk MBT kapasitas 200T.  

Setelah benda uji ditimbang dan didapat beratnya, maka dilakukan tahap selanjutnya pengujian kuat 

tekan dengan jalan memberikan beban benda uji sampai beban yang maksimal dengan menggunakan mesin 

UTM (Universal Testing Machine) merk MBT kapasitas 200T. 

 

Tabel 10. Hasil pengujian kuat tekan beton dengan panjang 4 cm  

Kode Nama sempel 
persentase kuat tekan 

bahan tambah rata-rata (MPa) 

Bn Beton normal 0% 19,712 

Bf 4 - A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 23,673 

Bf 4- B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 24,522 

Bf 4- C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 24,239 

Bf 4- D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 24,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hubungan kuat tekan beton dengan persentase penambahan kawat bendrat umur 28 hari 

Dari grafik pengujian kuat tekan beton  dengan bahan tambah serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” pada 

variasi panjang 4 cm didapat hasil maksimal pada variasi jumlah persentase serat kawat bendrat sebesar 0,5 %, 

dengan hasil 24,522 MPa, mengalami peningkatan sebesar 24,397 % dari beton normal dengan kuat tekan 

sebesar 19,712 MPa. Penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” yang melebihi 0,5 % mengalami 

penurunan kuat tekan sampai persentase 1,0 %, karena prosentase yang melebihi 0,5 % sampai dengan 

persentase 1,0 % terlalu banyak jumlah kawat bendrat yang berada di dalam adukan beton  sehingga campuran 

sulit untuk homogen Jadi kuat tekan maksimal pada variasi panjang 4 cm ini terjadi pada persentase 0,5 %.  

. 

 

 

 



                                                                 

Tabel 11. Hasil pengujian kuat tekan beton dengan panjang 6 cm umur 28 hari 

Kode Nama sempel 
persentase kuat tekan 

bahan tambah rata-rata (MPa) 

Bn Beton normal 0% 19,712 

Bf 6 - A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 23,767 

Bf 6 - B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 24,616 

Bf 6 - C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 25,465 

Bf 6 - D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 25,087 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Hubungan kuat tekan beton dengan persentase penambahan kawat bendrat umur 28 hari 

Dari grafik pengujian kuat tekan beton  dengan bahan tambah serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” pada 

variasi panjang 6 cm didapat hasil maksimal pada variasi jumlah persentase penambahan serat kawat bendrat 

berbentuk “ Z ”  sebesar 0,75%, dengan hasil 25,465 MPa, mengalami peningkatan sebesar 29,18% dari beton 

normal dengan kuat tekan sebesar 19,712MPa. Penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” yang melebihi 

0,75 % mengalami penurunan kuat tekan sampai persentase 1,0 %, karena persentase lebih dari 0,75 sampai 

dengan persentase 1,0 % akan membuat campuran beton sulit untuk homogen. Jadi kuat tekan maksimal yang 

terjadi  pada variasi panjang  6 cm ini pada perentase 0,75%. 

 

Tabel 12. Hasil pengujian kuat tekan beton dengan panjang 8 cm umur 28 hari 

Kode Nama sempel 
persentase kuat tekan 

bahan tambah rata-rata (MPa) 

Bn Beton normal 0% 19,712 

Bf 8- A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 22,447 

Bf 8 - B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 23,296 

Bf 8 - C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 23,767 

Bf 8- D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 23,673 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hubungan kuat tekan beton dengan persentase penambahan kawat  bendrat umur 28 hari 

Pada variasi panjang 8 cm ini menghasilkan uji tekan maksimal terjadi pada persentase penambahan 

serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” sebesar 0,75 %. Hasil uji tekan pada variasi ini mengalami kenaikan kuat 

tekan 20,568 % dari beton normal yakni sebesar 23,767 MPa. Penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” 

yang melebihi 0,75 % mengalami penurunan kuat tekan sampai persentase 1,0%, karena campuran beton sulit 

untuk homogen. Jadi kuat tekan maksimal pada variasi panjang  8 cm ini terjadi pada persentase 0,75 %. 

Dari ketiga pengujian kuat tekan di atas didapat perbandingan grafik yang terlihat seperti pada Grafik 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hubungan perbandingan uji tekan beton fiber dengan variasi  panjang 4 cm, 6 cm, dan 8 cm 

pada umur 28 hari 

Silinder beton pada beton normal menghasilkan kuat tekan sebesar 19,712 MPa. Penambahan serat 

kawat bendrat berbentuk “ Z ” rata-rata mengakibatkan kekuatan beton meningkat, peningkatan maksimal 

tercapai pada variasi persentase penambahan Kawat bendrat 0,75 % dan panjang kawat bendrat 6 cm sebesar 

25,465 MPa, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kuat tekan optimal beton terdapat pada variasi 

persentase 0,75 % dan panjang serat kawat bendrat 6 cm, penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” 

melebihi 0,75 % sampai dengan perentase 1,0 % dari berat total adukan beton akan menyebabkan penurunan 

kuat tekan beton dari kuat tekan optimal , karena serat kawat bendrat cenderung menggumpal jika terlalu banyak 

persentase penambahannya sehingga campuran beton tidak maksimal dalam pengikatan antar agregat. 

 



                                                                 

Setelah benda uji ditimbang dan didapat beratnya, diuji kuat tarik belah beton dengan menggunakan 

mesin UTM (Universal Testing Machine) merk MBT kapasitas 200T. 

 

Tabel 13. Hasil pengujian kuat tarik belah beton dengan panjang 4 cm 

Kode Nama sempel 
persentase 

bahan tambah 
kuat tarik 

rata-rata 

(MPa) 

Bn Beton normal 0% 3,185 

Bf 4 - A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 7,185 

Bf 4 - B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 7,778 

Bf 4 - C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 7,704 

Bf 4 - D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 7,630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hubungan kuat tarik belah beton dengan persentase serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” 

umur 28 hari 

Pada variasi panjang 4 cm ini menghasilkan uji tarik belah beton maksimal terjadi pada persentase 

penambahan serat kawat bendrat berbentuk “Z ” sebesar 0,5 %. Hasil uji tarik pada variasi ini mengalami 

kenaikan kuat tarik belah sebesar 59,05 % dari beton normal yakni sebesar 7,778 MPa. Penambahan serat kawat 

bendrat berbentuk “ Z ” yang melebihi 0,5 % mengalami penurunan kuat Tarik belah  sampai persentase 1,00 %, 

karena serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” cenderung menggumpal jika terlalu banyak persentase 

penambahannya sehingga campuran beton tidak maksimal dalam kemampuan pengikatan antar agregat. Jadi kuat 

tekan maksimal pada variasi panjang  4 cm ini terjadi pada persentase 0,5 %. 

Tabel 14. Hasil pengujian kuat tarik belah beton dengan panjang 6 cm 

Kode Nama sempel Persentase Kuat tarik 

bahan tambah rata-rata (MPa) 

Bn Beton normal 0% 3,185 

Bf 6 - A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 7,481 

Bf 6 - B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 8,148 

Bf 6 - C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 8,296 

Bf 6 - D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 7,704 

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hubungan kuat tarik belah beton dengan persentase serat kawat bendrat berbentuk “ Z ”  

umur 28 hari 

Pada variasi panjang 6 cm ini menghasilkan uji tarik belah beton maksimal terjadi pada persentase 

penambahan serat kawat bendrat berbentuk “Z ” sebesar 0,75 %. Hasil uji tarik pada variasi ini mengalami 

kenaikan kuat tarik belah sebesar 61,61 % dari beton normal yakni sebesar 8,296 MPa. Penambahan serat kawat 

bendrat berbentuk “ Z ” yang melebihi 0,75 % mengalami penurunan kuat Tarik belah  sampai persentase 1,00 

%, karena serat kawat cenderung menggumpal jika terlalu banyak persentase penambahannya sehingga 

campuran beton tidak maksimal dalam pengikatan antar agregat. Jadi kuat tekan maksimal pada variasi panjang  

6 cm ini terjadi pada persentase 0,75 %. 

Tabel 15. Hasil pengujian kuat tarik belah beton dengan panjang 8 cm  

Kode Nama sempel 
Persentase Kuat tarik 

bahan tambah rata-rata (MPa) 

Bn Beton normal 0% 3,185 

Bf 8 - A Beton fiber 0,25 % 0,25 % 6,667 

Bf 8 - B Beton fiber 0,5 % 0,5 % 7,333 

Bf 8 - C Beton fiber 0,7 % 0,75 % 7,630 

Bf 8 - D Beton fiber 1,00 % 1,00 % 7,556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hubungan kuat tarik belah beton dengan persentase serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” 

umur 28 hari 



                                                                 

Pada variasi panjang 8 cm ini menghasilkan uji tarik belah beton maksimal terjadi pada persentase 

penambahan serat kawat bendrat berbentuk “Z ” sebesar 0,75 %. Hasil uji tarik pada variasi ini mengalami 

kenaikan kuat tarik belah sebesar 58,27 % dari beton normal yakni sebesar 7,630 MPa. Penambahan serat kawat 

bendrat berbentuk “ Z ” yang melebihi 0,75 % terus mengalami penurunan kuat Tarik belah  sampai persentase 

1,00 %, karena serat kawat cenderung menggumpal jika terlalu banyak persentase penambahannya jadi kuat 

tekan maksimal pada variasi panjang  8 cm ini terjadi pada persentase 0,75 %. 

Dari ketiga pengujian kuat tekan di atas didapat perbandingan grafik yang terlihat seperti pada Grafik 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hubungan perbandingan uji kuat tarik belah beton beton fiber dengan variasi panjang 4 cm, 

6 cm, dan 8 cm pada umur 28 hari 

Silinder beton pada beton normal menghasilkan kuat tarik belah beton sebesar 3,185 MPa. Penambahan 

serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” rata-rata mengakibatkan kekuatan beton meningkat, peningkatan maksimal 

tercapai pada variasi persentase penambahan Kawat bendrat 0,75 % dan panjang kawat bendrat 6 cm sebesar 

8,296 MPa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kuat tekan optimal beton terdapat pada variasi persentase 

0,75 % dan panjang serat kawat bendrat 6 cm, penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” melebihi 0,75 % 

sampai dengan pesentase 1,0 % dari berat total adukan beton akan menyebabkan penurunan kuat tarik belah 

beton dari kuat tarik belah beton optimal, karena serat kawat cenderung menggumpal jika terlalu banyak 

persentase penambahannya sehingga campuran beton tidak maksimal dalam pengikatan antar agregat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kuat tekan optimal beton terdapat pada variasi panjang 6 cm pada persentase 0,75 % penambahan serat 

kawat bendrat berbentuk “ Z ” dari total adukan beton yaitu sebesar 25,465 MPa. 

2. Kuat tarik belah optimal beton terdapat pada variasi panjang 6 cm pada persentase 0,75 % penambahan serat 

kawat bendrat berbentuk “ Z ” dari total adukan beton yaitu sebesar 8,296 MPa  

3. Pada pengujian kuat tekan beton fiber mengalami peningkatan kurang dari 50% dari beton normal, dan pada 

pengujian kuat tarik belah, beton fiber mengalami peningkatan lebih dari 50% dari beton normal. 

4. Penambahan potongan kawat lokal di dalam campuran adukan beton dapat meningkatkan kualitas beton 

terhadap kuat tekan dan kuat tariknya. 

5. Dengan penambahan serat kawat bendrat sampai dengan persentase 1,0% dari berat total adukan beton nilai 

slump masih masuk di dalam persyaratan yaitu di antara 75 – 150 mm. 

6. Dengan adanya penambahan serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” di dalam campuran adukan beton, dapat 

meningkatkan daya ikat antar agregat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa saran 

untuk penelitian lanjutan : 

1. Pemakaian bahan dasar beton harus memiliki kualitas yang baik. 

2. Untuk mendapat hasil yang maksimal dalam pengujian beton, beton harus dibuat serata mungkin 

permukaanya dalam proses pencetakan. 

3. Cara pencampuran serat kawat bendrat berbentuk “ Z ” ke dalam adukan beton harus secara random agar 

tidak mengumpal sehingga membuat tidak maksimalnya kemampuan pengikatan antar agregat. 
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