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Abstrak 
Beton adalah bagian terpenting dari suatu konstruksi. Beton dapat  digunakan untuk 

berbagai bangunan, misalnya pada bangunan gedung, bangunan air, jalan raya, dan lain lain. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan serat kawat 
berbentuk “W” terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton pada umur 28 hari dengan fas 0,55, 
metode perancangan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI T-15-1990-03). Persentase 
penambahan kawat bendrat berbentuk “W” : 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%, dari berat total benda 
uji beton silinder dengan variasi panjang serat kawat adalah 4 cm, 6 cm, dan 8 cm, dimensi benda 
uji berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil pengujian pada variasi panjang serat kawat bendrat 
berbentuk W 4 cm (BF 1) nilai kuat tekan maksimum terjadi pada persentase 0,5 %, sebesar 21,62 
MPa. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 6 cm ( BF 2 ) nilai kuat tekan 
maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 23,14 MPa. Pada variasi panjang serat kawat 
bendrat berbentuk W 8 cm ( BF 3 ) nilai kuat tekan maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, 
sebesar 26,03 MPa. Dari semua variasi, kuat tekan maksimum beton terjadi pada variasi panjang 
kawat 8 cm (BF 3) dengan persentase 0,75 %, mengalami penambahan kuat tekan sebesar 26,03 
MPa. Ditinjau dari beton normal, kuat tekan maksimum mengalami penambahan kuat tekan 
sebesar 36,37 %. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 4 cm (BF 1) nilai kuat 
Tarik belah maksimum terjadi pada persentase 0,5 %, sebesar 7,037 MPa. Pada variasi panjang 
serat kawat bendrat berbentuk W 6 cm (BF 2) nilai kuat Tarik belah maksimum terjadi pada 
persentase 0,75 %, sebesar 7,556 MPa. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 8 
cm (BF 3) nilai kuat Tarik belah maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 8,252 MPa. 
Dari semua variasi, kuat tarik belah maksimum beton terjadi pada variasi panjang kawat 8 cm (BF 
3) dengan persentase 0,75 %, mengalami penambahan kuat tarik belah sebesar 8,252 MPa. 
Ditinjau dari beton normal, kuat tarik belah maksimum, mengalami penambahan kuat terik belah 
sebesar 65,282%. Dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
penambahan serat kawat bendrat berbentuk W pada campuran beton, dapat meningkatkan nilai 
kuat tekan dan kuat tarik belah beton. 
 
Kata kunci : Kuat tekan, Kuat tarik belah beton, Serat kawat. 
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PENDAHULUAN 
 Beton adalah bagian terpenting dari suatu konstruksi. Beton dapat  digunakan untuk 
berbagai bangunan, misalnya pada bangunan gedung, bangunan air, jalan raya, dan lain lain. 
Untuk bangunan gedung, beton digunakan sebagai struktur pondasi, balok, kolom, dan plat lantai. 
Sedangkan untuk bangunan air beton digunakan untuk saluran drainase, gorong-gorong, 
bendungan, dan bendung. Beton mempunyai kuat tekan yang sangat tinggi tetapi mempunyai kuat 
tarik yang rendah. (Tjokrodimuljo, 1996). Mengingat harga tulangan yang selalu meningkat, 
membuat komponen beton menjadi mahal, sehingga perlu adanya bahan tambah yang relative 
lebih murah dan mudah diperoleh untuk mendapatkan struktur beton yang efisien dan mempunyai 
kekuatan yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik beton adalah 
dengan penambahan serat-serat pada adukan beton agar retak-retak yang mungkin terjadi akibat 
tegangan tarik pada daerah beton tarik dapat ditahan oleh serat-serat tambahan ini, sehingga kuat 
tarik beton serat dapat lebih tinggi dibanding kuat tarik beton biasa. Sehingga pada penelitian ini, 
serat kawat bendrat akan dibentuk “W” untuk bahan tambah beton yang diharapkan agar dapat 
menambah kekuatan tekan dan tarik pada beton tersebut. 
 Tujuan dan manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penambahan serat kawat berbentuk “W” terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton pada umur 28 
hari, untuk mengetahui penggunaan serat kawat berbentuk “W” pada persentase dan panjang 
optimum, sehingga didapatkan hasil kuat tekan dan kuat tarik beton yang maksimal, untuk 
mengetahui perbedaan kualitas beton normal dengan beton yang diberi   bahan tambah serat kawat 
bendrat berbentuk “W”, penambahan serat kawat bendrat berbentuk “W” pada beton diharapkan 
dapat menjadi bahan tambah yang bisa meningkatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik, dengan 
penelitian yang maksimal diharapkan bahan tambah tersebut dapat dijadikan bahan tambah 
komponen beton yang mempunyai kekuatan tinggi dan berkualitas baik, dapat digunakan sebagai 
bahan tambah untuk produk-produk bangunan yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. 

Semen yang digunakan merupakan semen Portland biasa jenis 1 dengan merk Holcim, 
Air yang digunakan dari Laboratorium Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Agregat halus dari Merapi. Agregat kasar (batu pecah)  dari Wonogiri. 
Bahan tambah terbuat dari serat kawat bendrat berbentuk “W”. Persentase penggunaan bahan 
tambah serat kawat bendrat berbentuk “W” : 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%, dari berat total 
benda uji beton silinder,  dan variasi panjang serat kawat adalah 4 cm, 6 cm, dan 8 cm dengan 
lebar atas 4 cm dan lebar bawah 2 cm dibuat 6 (enam) benda uji, 3 untuk benda uji kuat tekan dan 
3 untuk benda uji kuat tarik belah. Benda uji silinder beton dengan diameter : 15 cm dan h : 30 cm. 
Metode Perancangan menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI T-15-1990-03). 
Umur benda uji adalah 28 hari. Faktor air semen (fas) yang direncanakan 0,55. Kuat tekan rencana 
f’c : 20 MPa. Bentuk dan ukuran bahan tambah serat kawat bendrat, dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini : 
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    Gambar 1. Penampang ukuran kawat bendrat 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Seiring perkembangannya waktu beton diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat 

dalam pembangunan. Terutama di negara berkembang dan membutuhkan pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan seperti Indonesia. Beton merupakan bahan yang mempunyai 
kekuatan tekan tinggi,  tetapi memiliki kuat tarik yang sangat rendah (Tjokrodimuljo, 1996). 
Menurut perkiraan, nilai kuat tarik beton hanya sekitar 9%-15% dari kuat tekannya (Mulyono, 
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2004). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai kuat tekan dan kuat tarik beton tersebut 
antara (Tjokrodimuljo, 1996), faktor air semen dan kepadatan, jenis semen, jumlah semen, umur 
beton dan sifat agregat. 

Salah satu bahan tambah untuk beton yaitu serat (fiber). Beton yang diberi bahan tambah 
serat disebut beton serat. Karena penambahan serat maka menjadi suatu bahan komposit yaitu 
beton dan serat. (Tjokrodimuljo, 1996). Dengan penambahan serat kawat bendrat berbentuk “W” 
diharapkan dapat menambah nilai kuat tekan dan kuat tarik belah pada beton, sehingga dapat 
memperoleh beton yang berkualitas baik dan ekonomis. 

 
LANDASAN TEORI 

Beton secara umum bermanfaat untuk bahan bangunan. Penyusun beton tersebut antara 
lain air, semen portland, dan agregat (pasir dan kerikil ), dengan bahan tambah ataupun tanpa 
bahan tambah. Perencanaan campuran beton (mix design) bertujuan  untuk memperoleh beton 
yang baik dan bermutu tinggi, baik dalam segi kuat tekan, kemudahan pengerjaan, tahan lama, 
murah dan tahan aus (Tjokrodimuljo, 1996). 

Agregat beton tersusun atas agregat kasar (kerikil/batu pecah) dan agregat halus (pasir). 
Menurut ASTM C-33, agregat kasar adalah agregat yang mempunyai ukuran ≥ 4,75 mm atau 
tertahan ukuran saringan no.4 (ASTM). Sedangkan agregat halus atau pasir memiliki ukuran 
minimal sekitar 0,075 mm atau tertahan saringan no. 200. Dan ukuran maksimal sekitar 4,75 mm 
atau lolos saringan no. 4. Peran agregat pada beton sangat penting karena mengisi 60-80% volume 
beton (Imran, SI-2101). 

Semen portland adalah bahan penyusun beton yang secara umum terdiri dari silica, 
kapur, dan alumina. Semen portland berfungsi sebagai bahan ikat pada beton. Semen apabila 
diaduk dengan air akan menjadi pasta, dan apabila diaduk dengan air dan pasir akan menjadi 
mortar semen, kemudian apabila ditambah dengan kerikil atau batu pecah akan menjadi beton. 
Fungsi semen adalah untuk merekatkan butir-butir agregat pada beton agar menjadi suatu massa 
padat. Semen juga berfungsi untuk mengisi rongga-rongga antar butiran agregat. Semen biasanya 
hanya mengisi 10% dari keseluruhan volume beton (Tjokrodimuljo, 1996). Berikut tabel susunan 
kimia pada semen: 
Tabel 1.Susunan Unsur Semen Biasa 

Oksida Persen 

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 

Soda/potash Na2O + K2O 0,5-1 
                      (Sumber :Tjokrodimuljo, 1996) 

Sedangkan unsur-unsur utama penyusun semen yaitu : 
Tabel 2. Senyawa utama semen portland 

Nama Senyawa Komposisi Oksida Singkatan 

Tricalsium Silicate 3CaO.SiO2 CзS 

Dicalsium Silicate 2CaO.SiO2 C2S 

Tricalsium Auminat 3CaO.Al2O3 CзA 

TetraCALsium Aluminiferrite 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4SAF 
                                                                                        ( Sumber : Munaf dkk, SI-487) 
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Air merupakan bahan utama beton yang sangat penting dan  paling mudah didapatkan. 
Tetapi tidak semua  air dapat digunakan sebagai campuran Benton, air yang digunakan untuk 
campuran harus memenuhi syarat yang ditentukan. Berdasarkan British Standard, batasan yang 
ada pada air untuk campuran beton adalah untuk klorida ≤ 500ppm dan SOз ≤ 1000 ppm (Imran, 
SI-2101). Beberapa persyaratan air yang harus dipenuhi untuk campuran beton diantaranya adalah 
(Tjokrodimuljo, 1996) :  
a. Tidak terdapat kandungan lumpur atau benda melayang yang lain >2 gram/liter. 
b. Tidak terdapat kandungan garam-garam (asam, zat organik, dll) >15 gram/liter. 
c. Tidak terdapat kandungan klorida (CI) > 0,5 gram/liter. 
d. Tidak terdapat senyawa sulfat  > 1 gram/liter. 
            Salah satu bahan tambah untuk beton yaitu serat kawat.  Serat dalam beton ini berfungsi 
mencegah retak-retak sehingga menjadikan beton lebih daktail dari pada beton biasa. Beton yang 
diberi bahan tambah serat disebut beton serat. Serat dapat berupa potongan-potongan kawat, atau 
dibuat khusus dengan permukaan halus atau rata, lurus atau bengkok untuk memperbesar ikatan 
pada betonya. (Sumber : Tjokrodimuljo, 1996). Dari berbagai penelitian yang sudah 
dilakukan,dapat disimpulkan bahwa serat kawat yang dimodifikasi dapat menghasilkan beton serat 
yang memiliki kekuatan lebih baik dari pada beton dengan serat kawat lurus. Sehingga dalam 
penelitian ini akan menggunakan serat kawat yang dimodifikasi menjadi bentuk “W”. Modifikasi 
bentuk tersebut akan lebih optimal bila dibandingkan dengan serat kawat lurus maupun kawat 
yang ditekuk pada ujungnya. Kawat dengan modifikasi tersebut akan lebih melekat dan mengikat 
pada campuran beton sehingga retakan-retakan akan semakin berkurang. 

Kuat tekan beton sangat dipengaruhi pada faktor air semen, umur beton, jenis semen, 
jumlah semen dan sifat agregat (Tjokrodimuljo, 1996). Menurut Dipohusodo, 1994, kuat tekan 
masing-masing benda uji ditentukan oleh tegangan tekan tertinggi (f’c) yang dicapai benda uji 
umur 28 hari akibat beban tekan selama percobaan. Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum 
(1990), besarnya kuat tekan beton dapat dihitung dengan persamaan : 

A
Pf c =' ...............................................................................................(III.1)       

dengan : 
 f’c = kuat tekan beton (kg/cm2) 
 P   = beban tekan maksimum (kg) 
 A  = luas permukaan benda uji (cm2) 

Silinder beton

P

 
Gambar 2. Skema pengujian kuat tekan beton silinder 

 
 

Besarnya nilai hasil uji kuat tarik belah beton dapat digunakan sebagai acuan untuk 
mengestimasi beban retak beton atau momen retak (Mretak) yang sering digunakan dalam 
perencanaan beton prategang. Uji kuat tarik beton diperoleh dari uji sampel berbentuk silinder 
yang diuji belah (splitting test). Pengujian menggunakan benda uji beton silinder berdiameter 150 
mm dan panjang 300 mm, diletakkan pada arah memanjang di atas alat penguji kemudian beban 
tekan diberikan merata arah tegak dari atas pada seluruh panjang silinder. Tegangan tarik yang 
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timbul sewaktu benda uji terbelah disebut sebagai tegangan tarik belah, diperhitungkan dengan 
persamaan sebagai berikut (SNI 03-2491-2002) : 

 
 

LD
PFct

2
= .........................................................................................(III.2) 

 
dengan :  

Fct : Kuat tarik belah (MPa) 
P  : Beban maksimum beban belah (N) 
L  : Panjang benda uji silinder (mm)  
D  : Diameter benda uji silinder (mm) 

Silinder beton

P

P

  
Gambar 3. Skema pengujian kuat tekan beton silinder 

 
METODE PENELITIAN 

Metode perancangan untuk mendapatkan komposisi pada beton dengan bahan tambah 
serat kawat bendrat berbentuk ”W” adalah metode SNI T-15-1990-03, dengan fas 0,55. 
Pelaksanaan penelitian dlakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah 
dilakukan pada umur 28 hari. 

Tahapan penelitian dibuat untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, mulai dari 
pengambilan sampel, pembuatan proposal, pembuatan benda uji, pengujian, pengolahan data, dan 
terakhir pembuatan kesimpulan dan saran. Adapun tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tahap I : 

Tahap I pada penelitian ini adalah persiapan yaitu menyiapkan alat dan bahan, baik bahan 
utama maupun bahan tambah serat kawat. 

2. Tahap II : 
Tahap yang ke-II yaitu pemeriksaan semua bahan yang akan digunakan untuk penelitian. 
Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program studi Teknik Sipil 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Tahap III : 
Pada tahap III perencanaan dan pembuatan campuran adukan beton dengan menggunkan 
metode SNI T-15-1990-03. Persentase penggunaan bahan tambah serat kawat bendrat 
berbentuk “W” : 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1,0%, dari berat total benda uji silinder beton,  dan 
variasi panjang serat kawat adalah 4 cm, 6 cm, dan 8 cm dibuat 6 (enam) benda uji, 3 untuk 
benda uji kuat tekan dan 3 untuk benda uji kuat tarik belah. Perawatan terhadap benda uji 
dengan cara direndam di dalam air selama 28 hari. 

4. Tahap IV : 
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Tahap IV yaitu pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton untuk benda uji 
silinder beton yang berumur 28 hari dengan menggunakan Universal Testing Machine. 

5. Tahap V : 
Pada tahap terakhir yaitu pengolahan data hasil pengujian bahan dan pengujian kuat tekan 
serta kuat tarik belah beton. Data yang diolah untuk selanjutnya akan menjadi hasil penelitian 
yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel atau grafik yang saling berkaitan dengan kesimpulan 
dan saran. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3. bagan alir pelaksanaan   penelitian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHAP 
II

Mulai 

Persiapan  Bahan dan 

Batu Pasi Bahan Tambah  
Semen 

1.  Uji kandungan 
zat organik 

2.  Uji SSD 
3.  Periksa berat 

jenis 
4.  Uji kandungan 

serat kawat bendrat 
berbntuk “ W ” dengan 
panjang 4cm, 6cm, dan 

8cm. 

Pemeriksaan

Memenu
hi syarat

  

Perencanaan campuran 

Pembuatan adukan beton 

Pembuatan benda uji

Perawatan (perendaman)

Test kuat tekan dan tarik benda 

Analisis data dan 

Selesai 

Kesimpulan dan saran

Uji slump 

TAHAP 
III

TAHAP 

TAHAP 
V

Gambar 3. Bagan alir 

Perbaika
n/ 

i
Memenu
hi syarat

 

Memenu
hi syarat 

Air 

Pengujian 
ikatan awal 

semen 

Perbaikan/ 
ganti 
b h

Perbaikan  

TAHAP I

Ya Ya Ya Ya 

        

Tidak 

Ya 

Tidak 



 

 

9
  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dari tahap pengujian bahan,  diperoleh hasil uji agregat kasar. Untuk pengujian agregat 

kasar terdiri dari pemeriksaan berat jenis, absorbsi, keausan agregat, berat satuan kerikil dan 
kandungan lumpur sebagai berikut : 
Tabel 3. Hasil pengujian vicat apparatus semen Holcim 

Waktu 0 15 30 45 60 75 90 100 120 

penurunan (cm) 3,3 3,2 3,1 3,05 3 2,95 2,9 2,85 2,7 
                                  (sumber : Guntur dkk, Laporan praktikum bahan bangunan 2011) 
Tabel 4. Hasil pemeriksaan agregat kasar 

Jenis pemeriksaan Hasil pemeriksaan Persyaratan 

Berat jenis bulk 2,54 t/m³ - 

Berat jenis SSD 2,60 t/m³ - 

Berat jenis semu 2,70 t/m³ - 

Absorbsi 3,05% - 

Keausan agregat 20,92% <40% (SNI 2417-2008) 

Berat satuan kerikil 1,43 t/m3 - 

Kandungan lumpur 0,55% <1% (SNI 03-2461-2002) 

Dari hasil pengujian, agregat kasar dapat digunakan sebagai bahan penyusun beton 
karena semua pengujian sudah memenuhi persyaratan. Pada pengujian pertama kandungan lumpur 
tidak memenuhi persyaratan karena >1% sehingga perlu melakukan pembersihan atau pencucian 
agregat kasar sampai kandungan lumpur <1%. 
Tabel 5. Hasil pemeriksaan agregat halus 

Jenis pemeriksaan Hasil pemeriksaan Persyaratan 
Kandungan lumpur 2,4% <5% (SNI 03-2461-2002) 
Kandungan organik Kuning muda Rendah (SNI 03-2816-1992) 
Modulus halus butir 2,43 - 
Saturated surface dry 1,15 cm - 
Berat jenis bulk 2,40 t/m³ - 
Berat jenis SSD 2,43 t/m³ - 
Berat jenis semu 2,40 t/m³ - 
Absorbsi 4,25% - 

Dari hasil pengujian, agregat halus dapat digunakan sebagai bahan penyusun beton karena 
semua pengujian sudah memenuhi persyaratan. Pada pengujian pertama kandungan lumpur tidak 
memenuhi persyaratan karena >5% sehingga perlu melakukan pembersihan atau pencucian agregat 
kasar sampai kandungan lumpur <5%. 
Tabel 6. Hasil pengujian kawat bendrat 

No 
Sampel 

diameter 
benda uji 

(mm) 

Tekanan 
maksimum 

(kg) 

Tekanan 
maksimum 

(N) 

Kuat tarik 
maksimum 
(N/mm2) 

Kuat tarik 
maksimum rata-

rata (MPa) 

1 1 24 2.4 3.06 
3.14 2 1 24 2.4 3.06 

3 1 26 2.6 3.31 
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Tabel V.7. Hasil pengujian nilai slump  

Panjang 
Kawat (cm) 

Persentase 
Penambahan 
Kawat ( % ) 

Nilai Slump 
(cm) 

BN - 14,20 

4 

0,25 12,60 
0,50 11,30 
0,75 9,60 
1,00 8,60 

6 

0,25 12,30 
0,50 11,20 
0,75 9,40 
1,00 8,30 

8 

0,25 12,20 
0,50 11,00 
0,75 9,00 
1,00 8,20 

 Dari hasil pengujian slump, nilai slump sangat dipengaruhi oleh campuran kawatnya, 
secara umum nilai slump pada penelitian tersebut sudah memenuhi persyaratan yaitu antara 75 – 
150 mm. Nilai slump terendah terdapat pada beton fiber dengan variasi penambahan kawat 1,00 % 
dari berat total dengan panjang kawat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
persentase penambahan kawat maka tingkat kelecakannya akan semakin kecil. 
Tabel 8. Hasil pengujian berat jenis Beton   

Kode 

Persentase   Berat 

Penambahan 
Jenis rata-

rata 

Kawat (%)   

BN 0 2,28 

BF 1 

0,25% 2,33 
0,50% 2,33 
0,75% 2,35 
1,00% 2,32 

BF 2 

0,25% 2,34 
0,50% 2,35 
0,75% 2,34 
1,00% 2,33 

BF 3 

0,25% 2,39 

0,50% 2,36 
0,75% 2,34 

1,00% 2,34 
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Dari pengujian yang tercantum pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berat jenis 
beton terbesar pada penambahan serat kawat bendrat berbentuk W sebesar 0,25 % dengan ukuran 
kawat 8 cm (BF 3). Karena semakin tinggi persentase penambahan kawat, maka tingkat kesulitan 
dalam pengerjaanya akan semakin sulit atau tingkat kelecakanya menurun. Begitu juga pada 
ukuran kawat, semakin kecil ukuran kawat pada persentase yang sama maka jumlahnya akan 
semakin banyak sehingga akan berpengaruh juga terhadap kelecakan. 

 
Tabel 9. Hasil pengujian kuat tekan beton 

Kode 
Persen 
Kawat 

(%) 

Dia benda 
uji (cm) 

Luas 
permukaan 
benda uji 

(cm2) 

No  Tekanan 
mak(kg) 

Kuat 
tekan 
mak 

(kg/cm2) 

Kuat 
tekan 
mak 

(MPa) 

Kuat 
tekan 
maks 

rata-rata 
(MPa) 

BN 0 15 176,715 
1 31500 178,254 17,825 

17,882 2 32000 181,083 18,108 
3 31300 177,122 17,712 

BF 1 

0,25 15 176,715 
1 35500 200,889 20,089 

20,176 2 38260 216,507 21,651 
3 33200 187,874 18,787 

0,5 15 176,715 
1 36400 205,982 20,598 

21,617 2 41000 232,013 23,201 
3 37200 210,509 21,051 

0,75 15 176,715 
1 34500 195,230 19,523 

21,126 2 42000 237,671 23,767 
3 35500 200,889 20,089 

1,0 15 176,715 
1 36400 205,982 20,598 

20,296 2 38000 215,036 21,504 
3 33200 187,874 18,787 

BF 2 

0,25 15 176,715 
1 36500 206,548 20,655 

20,598 2 38500 217,865 21,787 
3 34200 193,532 19,353 

0,5 15 176,715 
1 37600 212,772 21,277 

22,069 2 41000 232,013 23,201 
3 38400 217,300 21,730 

0,75 15 176,715 
1 43000 243,330 24,333 

23,145 2 40500 229,183 22,918 
3 39200 221,827 22,183 

1,0 15 176,715 
1 41300 233,710 23,371 

21,843 2 39500 223,524 22,352 
3 35000 198,059 19,806 

BF 3 

0,25 15 176,715 
1 39000 220,695 22,069 

21,032 2 38000 215,036 21,504 
3 34500 195,230 19,523 

0,5 15 176,715 
1 42500 240,501 24,050 

22,918 2 38500 217,865 21,787 
3 40500 229,183 22,918 

0,75 15 176,715 
1 46500 263,136 26,314 

26,031 2 44500 251,818 25,182 
3 47000 265,966 26,597 

1,0 15 176,715 
1 41500 234,842 23,484 

22,560 2 38600 218,431 21,843 
3 39500 223,524 22,352 
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Gambar 4. Hubungan kuat tekan beton dengan persentase  penambahan serat kawat bendrat  

berbentuk W pada umur 28 hari. 

Berdasarkan pengujian kuat tekan beton pada tabel dan grafik di atas, kuat tekan beton 
silinder pada beton normal sebesar 17,88 MPa. Penambahan serat kawat bendrat berbentuk W 
mengakibatkan kekuatan beton meningkat, kuat tekan maksimum tercapai pada variasi 
penambahan serat kawat bendrat berbentuk W pada ukuran 8 cm dengan persentase 0,75 yaitu 
sebesar 26,031 MPa. Ditinjau dari beton normal, peningkatan kekuatan kuat tekan beton sebesar 
31,30 %.  

Tabel 10. Hasil pengujian kuat tarik belah beton 

Kode Persentase  
Kawat (%) 

diameter 
benda uji 

(mm) 

Panjang 
benda 

uji (mm) 
No  Tekanan 

mak   (N) 

Kuat tarik 
mak 

(N/mm2) 

Kuat 
tarik mak 
rata-rata 
(MPa) 

BN 0 150 300 
1 71500 3,178 

3,330 2 81200 3,609 
3 72100 3,204 

BF 1 

0,25 150 300 
1 150000 6,667 

6,593 2 160000 7,111 
3 135000 6,000 

0,5 150 300 
1 150000 6,667 

7,037 2 160000 7,111 
3 165000 7,333 

0,75 150 300 
1 175500 7,800 

6,674 2 140000 6,222 
3 135000 6,000 

1,0 150 300 
1 135000 6,000 

6,356 2 154000 6,844 
3 140000 6,222 

BF 2 

0,25 150 300 
1 165000 7,333 

6,815 2 140000 6,222 
3 155000 6,889 

0,5 150 300 
1 164000 7,289 

7,304 2 153000 6,800 
3 176000 7,822 
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Tabel 10. Lanjutan 

Kode 
Persentase  

Kawat 
(%) 

diameter 
benda uji 

(mm) 

Panjang 
benda 

uji 
(mm) 

No  
Tekanan 

mak   
(N) 

Kuat 
tarik 
mak 

(N/mm2) 

Kuat 
tarik 
mak 

rata-rata 
(MPa) 

BF 2 

0,75 150 300 

1 155000 6,889 

7,556 2 185000 8,222 

3 170000 7,556 

1,0 150 300 

1 174000 7,733 

7,244 2 160000 7,111 

3 155000 6,889 

BF 3 

0,25 150 300 

1 165000 7,333 

6,963 2 150000 6,667 

3 155000 6,889 

0,5 150 300 

1 165000 7,333 

7,719 2 180000 8,000 

3 176000 7,822 

0,75 150 300 

1 185000 8,222 

8,252 2 192000 8,533 

3 180000 8,000 

1,0 150 300 

1 170000 7,556 

7,481 2 160000 7,111 

3 175000 7,778 

 

 
Gambar 5. Hubungan kuat tarik belah beton dengan persentase  penambahan  serat kawat bendrat     

berbentuk W pada umur 28 hari 

Berdasarkan hasil pengujian kuat tarik belah beton di atas, nilai kuat tarik belah beton 
normal sebasar 3,330 MPa. Dengan penambahan serat kawat bendrat berbentuk W beton 
mengalami peningkatan nilai kuat tarik belahnya. Nilai maksimum terdapat pada variasi 
penambahan serat kawat bendrat berbentuk W sebesar 0,75 % dengan variasi panjang kawat 8 cm 
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yaitu 8,252 MPa. Ditinjau dari beton normal, peningkatan kekuatan kuat tarik belah beton sebesar 
59,64 %.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Serat kawat bendrat berbentuk “W” baik digunakan sebagai bahan tambah pada campuran 

beton, karena bahan tambah tersebut mampu mengikat mortar serta agregat dengan baik, 
sehingga dengan penambahan serat kawat bendrat berbentuk “W” nilai kuat tekan dan kuat 
tarik belah beton semakin meningkat pada ukuran dan persentase tertentu. 

2. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 4 cm (BF 1) nilai kuat tekan maksimum 
terjadi pada persentase 0,5 %, sebesar 21,62 MPa. 

3. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 6 cm ( BF 2 ) nilai kuat tekan 
maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 23,14 MPa. 

4. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 8 cm ( BF 3 ) nilai kuat tekan 
maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 26,03 MPa. 

5. Dari semua variasi, kuat tekan maksimum beton terjadi pada variasi panjang kawat 8 cm (BF 
3) dengan persentase 0,75 %, mengalami penambahan kuat tekan sebesar 26,03 MPa. 

6. Ditinjau dari beton normal, kuat tekan maksimum terjadi pada variasi penambahan serat kawat 
bendrat bentuk W pada persentase 0,75 %, panjang kawat 8 cm, mengalami penambahan kuat 
tekan sebesar 31,30 %. 

7. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 4 cm (BF 1) nilai kuat Tarik belah 
maksimum terjadi pada persentase 0,5 %, sebesar 7,037 MPa. 

8. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 6 cm (BF 2) nilai kuat Tarik belah 
maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 7,556 MPa. 

9. Pada variasi panjang serat kawat bendrat berbentuk W 8 cm (BF 3) nilai kuat Tarik belah 
maksimum terjadi pada persentase 0,75 %, sebesar 8,252 MPa. 

10. Dari semua variasi, kuat tarik belah maksimum beton terjadi pada variasi panjang kawat 8 cm 
(BF 3) dengan persentase 0,75 %, mengalami penambahan kuat tarik belah sebesar 8,252 MPa. 

11. Ditinjau dari beton normal, kuat tarik belah maksimum terjadi pada variasi penambahan serat 
kawat bendrat bentuk W pada persentase 0,75 %, panjang kawat 8 cm, mengalami penambahan 
kuat terik belah sebesar 59,64%. 

Dari penelitian diberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut : 
1. Bahan tambah serat kawat bendrat sebaiknya menggunakan yang tidak berkarat agar 

mendapatkan kualitas beton yang diinginkan. 
2. Dalam masa perawatan benda uji harus dipantau agar selalu terendam dalam air. 
3. Permukaan benda uji harus dibuat merata agar pembebanan dapat merata pada benda uji. 
4. Mesin pengaduk atau Molen menggunakan tenaga listrik yang tingkat kecepatanya lambat 

sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan adukan yang homogen, 
sebaiknya menggunakan Molen bertenaga diesel agar lebih cepat dan efisien waktu. 
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