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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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). 

 Beton merupakan material yang paling sering digunakan pada konstruksi 

bangunan, hal ini dikarenakan beton mempunyai kelebihan bila dibandingkan 

dengan material lain seperti kayu dan baja. Kelebihan tersebut diantaranya kuat 

tekan beton yang sangat tinggi, lebih mudah dibentuk, serta mudah dalam 

pengerjaan dan perawatan. Disamping kelebihan, beton mempunyai kelemahan 

yaitu mempunyai kuat tarik yang rendah. Oleh karena itu untuk menambah nilai 

kuat tarik beton, perlu penambahan tulangan pada komponen beton. 

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. 
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan serat kawat bendrat berbentuk “W” pada 

kuat tekan dan kuat tarik beton. 

2. Seberapa besar nilai persentase dan panjang optimum penambahan serat kawat 

berbentuk “W” agar diperoleh  kuat tekan dan kuat tarik beton yang maksimal. 

3. Bagaimana perbedaan kualitas beton normal dengan beton yang diberi bahan 

tambah serat kawat bendrat berbentuk “W” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan serat kawat berbentuk 

“W” terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton pada umur 28 hari. 

2. Untuk mengetahui penggunaan serat kawat bendrat berbentuk “W” pada 

persentase dan panjang maksimum, sehingga didapatkan hasil kuat tekan dan 

kuat tarik beton yang maksimal. 

3.  Untuk mengetahui perbedaan kualitas beton normal dengan beton yang diberi   

bahan tambah serat kawat bendrat berbentuk “W” 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini diantaranya : 

1. penambahan serat kawat bendrat berbentuk “W” pada beton diharapkan dapat 

menjadi bahan tambah yang bisa meningkatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik.  

2. Dengan penelitian yang maksimum diharapkan bahan tambah tersebut dapat 

dijadikan bahan tambah komponen beton yang mempunyai kekuatan tinggi 

dan berkualitas baik.  

3. Dapat digunakan sebagai bahan tambah untuk produk-produk bangunan yang 

bermanfaat dan bernilai ekonomis. 

 

 

 



3 
 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian sebagai berikut :  

1. Semen yang digunakan merupakan semen Portland biasa jenis 1 dengan merk 

Holcim. 

2. Air yang digunakan dari Laboratorium Program Studi Teknik Sipil, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Agregat halus dari Merapi. 

4. Agregat kasar (batu pecah)  dari Wonogiri. 

5. Bahan tambah terbuat dari serat kawat bendrat berbentuk “W”.  

6. 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. 

7. Benda uji silinder beton dengan diameter : 15 cm dan h : 30 cm. 

8. Metode Perancangan menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI 

T-15-1990-03) 

9. Umur benda uji adalah 28 hari. 

10. Faktor air semen (fas) yang direncanakan 0,55. 

11. 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 I.1. Penampang ukuran kawat bendrat 
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F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian beton dengan bahan tambah serat kawat bendrat pernah 

dilakukan oleh Penelitian lain dilaksanakan oleh Farida (2002) dengan judul 

Analisis Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Beton Fiber Dengan Kawat Bendrat Lurus 

Dan Berkait. Pada penelitian ini menggunakan bahan tambah kawat lurus dan 

berkait yang berukuran panjang 7 cm, diameter kawat 1 mm dan variasi bahan 

tambah 0,5 % volume beton silinder. 

Kasno (2006) dengan judul Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat 

Pada Campuran Beton (tinjauan terhadap kuat tarik belah,kuat tekan, dan modulus 

elastisitas beton pada kosentrasi panjang serat 8 cm, berat semen 350 kg/m3, 

factor air semen 0,5. Pada penelitian ini serat kawat yang digunakan adalah 

bentuk lurus diameter 10 mm, komposisi serat yang digunakan sebesar 0 %, 2,5 

%, 5 %, 7,5 %,10 %. 

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Ariatama ( 2007 ) dengan judul 

Pengaruh Pemakaian Serat Kawat Berkait pada Kekuatan Beton Mutu Tinggi 

Berdasarkan Optimasi Diameter Serat. Pada penelitian ini campuran beton diberi 

bahan tambah serat dari kawat galvanis.variasi serat kawat yang digunakan adalah 

diameter 0,6 mm, 0,9 mm, dan 1,2 mm. 

 Penelitian terakhir dilakukan oleh Gea (2011) dengan judul Pengaruh 

Susunan Lapisan Kawat Terhadap Kuat Tekan Serta Beberapa Sifat Fisis.Dalam 

penelitian ini,kawat digunakan sebagai bahan penguat dalam campuran beton. 

Variasi susunan lapisan kawat yang dimasukan kedalam beton adalah 1 lapisan, 2 

lapisan, dan 3 lapisan. 

 Penelitian dengan Judul Tinjauan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton 

Dengan Serat Kawat Bendrat Berbentuk “W” Sebagai Bahan Tambah, 

berdasarkan perbedaan tinjauan dan metode penelitiannya belum pernah 

dilakukan terutama di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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