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INTISARI 

 Beton merupakan bahan utama konstruksi yang banyak digunakan saat ini dikarenakan 
mudah dibentuk sesuai keinginan dan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan 
konstruksi lainnya, akan tetapi beton dianggap tidak mampu dengan baik menahan beban tarik. 
Kuat tarik beton dapat ditingkatkan dengan penambahan serat, salah satunya adalah serat 
bendrat. Selain dihadapkan dengan permasalahan bagaimana cara meningkatkan kuat tarik 
beton, saat ini kebutuhan akan material bahan penyusun beton seperti pasir semakin sulit 
didapatkan dan ekploitasi yang berlebihan. Disisi lain jumlah limbah kaca terus meningkat karena 
pemanfaatan limbah kaca masih terbatas, sehingga limbah kaca ini digunakan sebagai subtitusi 
pasir dalam campuran beton. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan serat bendrat dan serbuk kaca terhadap sifat mekanik beton. 
 Pada penelitian ini digunakan serat bendrat dengan variasi 0%; 0,5%; 1% dan 1,5% dengan 
tambahan serbuk kaca 10% terhadap volume pasir. Panjang serat bendrat yang digunakan 60 
mm dengan diameter 1 mm, sedangkan ukuran serbuk kaca yang digunakan lolos saringan 4.75 
mm dan tertahan disaringan No. 200. Kuat tekan beton yang direncanakan adalah 25 MPa. 
Pengujian yang dilakukan berupa pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, modulus runtuh dan kuat 
geser beton. 
 Hasil pengujian menunjukan bahwa penambahan serat akan mengurangi workability. Hal ini 
ditunjukan dengan menurunnya nilai slump pada beton,  dikarenakan pada beton dengan 
tambahan serat mengakibatkan kemampuan flowable campuran beton menurun karena 
terhalang oleh adanya serat kawat bendrat. Dari hasil pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, 
modulus runtuh dan kuat geser diperoleh proporsi optimum pada variasi serat bendrat 0,5% 
dengan tambahan kaca 10% dengan nilai berturut-turut 32,62 MPa; 3,82 MPa; 4,64 MPa; 16.25 
MPa dengan persentase peningkatan berturut-turut 18,9%; 20,01%; 5,95%; 31,81% dari beton 
normal. Sedangkan nilai modulus elastisitas maksimum didapatkan pada variasi serat bendrat 
1% dengan tambahan kaca 10% dengan persentase peningkatan 20,792% dari nilai modulus 
elastisitas beton normal. 
 
Kata kunci: Serat Bendrat, Serbuk Kaca, Sifat Mekanik Beton. 
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PENDAHULUAN 
Dewasa ini, hampir semua struktur 

bangunan di Indonesia maupun di luar 
negeri menggunakan beton sebagai bahan 
utama konstruksi. Hal ini dikarenakan bahan 
dasar beton mudah diperoleh dan mudah 
dibentuk baik ukuran maupun kekuatannya 
sesuai kebutuhan. 

Menurut Dipohusodo (1994), salah satu 
upaya pengembangan beton ialah dengan 
cara memperbaiki sifat mekanis beton itu 
sendiri, dimana beton dianggap tidak 
mampu dengan baik menahan beban tarik, 
dimana kuat tarik beton berkisar antara 9% - 
15% dari kuat desaknya sendiri. Berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk mempebaiki 
kuat tarik pada beton. 

Kuat tarik pada beton dapat ditingkatkan 
dengan cara penambahan serat-serat pada 
adukan beton agar retak-retak yang 
mungkin terjadi akibat tegangan tarik pada 
daerah tarik beton dapat ditahan oleh serat-
serat tambahan, sehingga kuat tarik beton 
serat dapat lebih tinggi dibanding dengan 
beton biasa. Pemberian serat dengan 
distribusi secara random dalam adukan 
beton dan dapat menahan perambatan dan 
pelebaran retak-retak yang terlalu cepat 
pada beton, baik akibat panas hidrasi 
maupun akibat pembebanan (Soroushian 
dan Bayasi, 1987). 
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Salah satu alternative serat yang 
digunakan untuk menambah kuat tarik beton 
adalah serat kawat bendrat. Kawat bendrat 
yang dipotong-potong sepanjang 60 mm 
dengan diameter 1 mm, hasilnya 
menunjukan peningkatan kualitas beton. 
Suhendro (1991), juga membuktikan bahwa 
penambahan fiber lokal (kawat bendrat) 
bergeometri lurus dengan diameter 1 mm 
dan panjang 60 mm pada campuran beton 
normal dapat meningkatkan nilai ketahanan 
beton terhadap beban impact, ketahanan 
abrasi yang cukup besar, ketahanan 
terhadap susutan yang dua kali lebih besar 
dibandingkan dengan beton normal dan 
daktilitas yang jauh lebih tinggi dari beton 
normal.   

Selain dihadapkan dengan 
permasalahan tentang bagaimana 
meningkatkan kuat tarik beton, saat ini kita 
juga dihadapkan dengan kebutuhan akan 
bahan penyusun beton yang besar karena 
pembangunan infrastruktur yang meningkat 
dengan pesat, salah satunya adalah pasir. 
Saat ini kebutuhan akan pasir meningkat 
dan bukan tidak mungkin ketersediaannya 
lambat laun akan mulai berkurang. Disisi 
lain, limbah berbahan baku kaca jumlahnya 
terus meningkat dan belum ada solusi 
pemanfaatan yang tepat, sehingga 
dibutuhkan upaya untuk meningkatkan nilai 
guna limbah kaca ini. Salah satu usaha 
untuk mengatasinya adalah dengan cara 
memanfaatkan limbah kaca sebagai bahan 
pengganti sebagian agregat halus. Akan 
tetapi kekurangan kaca jika digunakan untuk 
campuran beton yaitu kaca mempunyai 
permukaan yang licin dan tidak berpori 
sehingga ikatan antara pasta dan kaca tidak 
maksimal, hal ini dibuktikan dengan hasil 
pengujian kuat tekan dan kuat tarik yang 
didapatkan pada variasi persentase serbuk 
kaca yang berbeda, sehingga dibutuhkan 
adanya penambahan serat dalam campuran 
beton. 
 
Landasan Teori 
Beton 

Beton merupakan bahan dari 
campuran antara Portland cement, agregat 
halus (pasir), agregat kasar (kerikil), air 
dengan tambahan adanya rongga-rongga 
udara. Campuran bahan-bahan pembentuk 
beton harus ditetapkan sedimikian rupa, 
sehingga menghasilkan beton basah yang 
mudah dikerjakan, memenuhi kekuatan 
tekan rencana setelah mengeras dan cukup 
ekonomis. 
 

Kaca 
Kaca adalah gabungan dari berbagai 

oksida anorganik yang tidak mudah 
menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi 
dan peleburan senyawa alkali dan alkali 
tanah, pasir serta berbagai penyusun 
lainnya. Kaca memiliki sifat-sifat yang khas 
dibanding dengan golongan keramik 
lainnya. Kekhasan sifat-sifat kaca ini 
terutama dipengaruhi oleh keunikan silika 
(SiO2) dan proses pembentukannya 
(Pradana, 2013). 

 
Serat Bendrat 
Kawat bendrat merupakan bahan bangunan 
yang digunakan untuk mengikat antar 
tulangan besi struktur bangunan. Kawat 
bendrat memiliki kekuatan dan modulus 
elastisitas yang relatif tinggi. Disamping itu 
serat bendrat tidak mengalami perubahan 
bentuk terhadap pengaruh alkali semen, dan 
lekatannya pada beton meningkat karena 
penjangkaran secara mekanika. 
Pembebanan dalam waktu yang lama tidak 
berpengaruh terhadap sifat mekanika kawat 
bendrat (Irvan, 2017). 
 
Pengujian Beton 
Kuat Tekan 
 Pengukuran kuat tekan 
(Compressive Strength) dapat dihitung 
dengan persamaan sebagai berikut (SNI 03-
1974-1990): 

 

f’c = 
P

A
...............................................(1) 

 
Keterangan: 
f’c = kuat tekan beton (MPa) 
P = beban maksimum (N) 
A = luas penampang benda uji (mm2) 

Modulus Elastisitas  
Modulus elastisitas didefinisikan 

sebagai rasio dari tegangan normal tekan 
terhadap regangan yang bersangkutan, 
dibawah batas proporsional dari material. 
Modulus elastisitas suatu bahan 
menggambarkan besarnya tegangan pada 
satu satuan regangan. Modulus elastisitas 
juga tergantung pada umur beton, sifat-sifat 
dari agregat dan semen, kecepatan 
pembebanan, jenis dan ukuran dari benda 
uji. 

SNI 03-4169-1996 memberikan 
rumus yang digunakan untuk menghitung 
modulus elastisitas beton secara 
eksperimen seperti sebagai berikut : 
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Ec =  
S2−S1

ε2−ε1
 ...................................(2) 

Dengan: 

Ec = Modulus Elastisitas (MPa) 
S1 =Tegangan pada saat regangan 
        longitudinal 0,00005 (MPa) 
S2 = Tegangan pada saat 40% dari beban 
        maksimum (MPa) 
ε2 = Regangan pada S2 

Menurut SNI 03-2847-2013, modulus 
elastisitas dapat dihitung dengan rumus: 

      Ec =  Wc
1,50,043√𝑓′𝑐  .........................(3) 

      Ec = 4700√𝑓′𝑐 untuk beton normal....(4) 

Dengan: 
Ec = Modulus Elastisitas beton (MPa) 
f’c = Kuat tekan beton (MPa) 
Wc = Berat isi beton (kg/m3) 
 
Kuat Tarik Belah  

Nilai kuat tarik tidak langsung dari 
benda uji beton berbentuk silinder yang 
diperoleh dari hasil pembebanan benda uji 
tersebut yang diletakkan mendatar sejajar 
dengan permukaan meja penekan mesin uji 
ditekan, dengan persamaan sebagai berikut 
(SNI 03-2491-2002): 

 

ft = 
2.𝑃

𝜋𝐿.𝐷
 .......................................(5) 

 
Keterangan: 
ft = kuat tarik belah beton (MPa) 
P = beban maksimum (N) 
L = panjang benda uji (mm2) 
D = diameter benda uji dalam(mm2) 
 
Modulus Runtuh  

kemampuan balok beton yang 
diletakan pada dua perletakan untuk 
menahan gaya dengan arah tegak lurus 
sumbu benda uji, yang diberikan 
kepadanya, sampai benda uji patah, 
dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa) gaya 
per satuan luas dengan persamaan sebagai 
berikut (SNI 4431:2011).: 

a) Untuk pengujian dimana bidang patah 
terletak di daerah pusat (daerah 1/3 
jarak titik perletakan bagian tengah), 
maka kuat lentur beton dihitung 
menurut persamaan sebagai berikut. 

 

fr =
P.L

b.h²
 ........................................(6) 

 
b) Untuk pengujian dimana patahnya 

benda uji ada diluar pusat (daerah 1/3 

jarak titikperletakan bagian tengah), 
dan jarak antara titik pusat dan titik 
patah kurang dari 5% dari jarak antara 
titik perletakan maka kuat lentur beton 
dihitung menurut persamaan sebagai 
berikut. 

fr =
3P.a

b.h²
 ........................................(7) 

 
Dengan pengertian: 
fr = kuat lentur benda uji ( MPa) 
P = beban maksimum (N) 
L = jarak (bentang) antara dua garis 

perletakan (mm) 
B =lebar tampang lintang patah arah 

horizontal (mm) 
h = lebar tampang lintang patah arah 

vertikal (mm) 
a = jarak rata-rata antara tampang 

lintang patah dan tumpuan luar yang 
terdekat, diukur pada 4 tempat pada 
sudut dari bentang (mm). 

 
 
Kuat Geser Beton 

Salah satu sifat beton yang 
mengeras (hard concrete) adalah kuat geser 
beton. Bila gaya yang bekerja pada beton 
melebihi kekuatan geser maksimum yang 
dapat ditahan beton, maka akan timbul 
keretakan beton. 

Tegangan geser dihasilkan oleh 
gaya friski antara satu partikel yang lain. 
Tegangan geser ini dinamakan tegangan 
geser akibat gaya geser langsung (direct 
shear). Pada percobaan uji geser ini juga 
pernah dilakukan oleh Lukito (2011), dengan 
persamaan sebagai berikut : 

Fgeser =  
𝑃

 𝑏ℎ
 ..................................(8) 

Keterangan :  
Fgeser  =kuat geser (MPa)  
P = beban maksimum (N)  
b = lebar tampang lintang patah arah 

horizontal (mm)  
h =  lebar tampang lintang patah arah 

vertikal (mm) 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian secara eksperimen di 
Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas 
Teknik Universitas Mataram. Benda uji yang 
dijadikan kontrol dalam penelitian ini adalah 
beton normal tanpa serat bendrat dan 
serbuk kaca yang dirawat dengan 
perendaman standar selama 28 hari, 
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sedangkan variabel yang digunakan adalah 
beton dengan tambahan serat bendrat dan 
serbuk kaca dengan variasi proporsi serat 
bendrat 0%; 0,5%; 1% dan 1,5% dan 
tambahan serbuk kaca 10% terhadap 
volume pasir, seluruh sampel dirawat 
dengan perendaman normal sampai umur 
pengujian 28 hari. 

 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Struktur dan Bahan Jurusan Teknik SIpil, 
Universitas Mataram. 

Bahan dan Alat Penelitian 
Bahan yang digunakan dalam proses 

pencampuran meliputi semen portland (PC) 
tipe I, agregat halus (pasir), agregat kasar 
(batu pecah) serta air yang berasal dari 
instalasi air bersih Laboratorium Fakultas 
Teknik Universitas Mataram. 

Kemudian alat-alat yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu satu set 
ayakan/saringan, timbangan, piknometer, 
keranjang kawat, mesin Los Angeles, 
cetakan silinder ukuran (15 x 30 cm), 
cetakan balok ukuran (15 x 15 x 53 cm), dan 
cetakan double – L ukuran (20 x 30 x 7,5cm)  
kerucut abrams, Oven ( alat pemanas), CTM 
(Compression Testing Machine), dan alat 

pendukung lainnya. 

Perencanaan Campuran (MixDesign) 
Perencanaan campuran beton 

merupakan suatu proses teoritis untuk 
menentukan jumlah masing-masing bahan 
yang diperlukan dalam suatu campuran 
beton, hal ini dilakukan agar proporsi dapat 
memenuhi syarat. Pada tahap ini, dilakukan 
pembuatan mix design yang berdasarkan 
metode perhitungan SNI 7656 - 2012. 

Kebutuhan Benda Uji 
Dalam penelitian ini, dibuat benda uji 

berupa silinder untuk pengujian kuat tekan 
dan kuat tarik belah (diameter 15 cm dan 
tinggi 30 cm), balok persegi panjang untuk 
pengujian modulus runtuh (15 cm x 15 cm x 
53 cm), double-L untuk pengujian kuat geser 
( ukuran 20 cm x 7,5 cm x 30 cm), dengan 
perawatan beton selama 28 hari. dengan 
kebutuhan masing – masing benda uji 
sebagai berikut : 
 

 
Tabel 1. Kelompok benda uji  

 

Perawatan Benda Uji  
Pada penelitian ini metode perawatan 

yang dilakukan adalah dengan melakukan 
perendaman terhadap sampel beton dalam 
bak berisi air. Perawatan sampel dilakukan 
selama 28 hari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berat satuan agregat 

Pemeriksaan berat satuan agregat 
kasar dan agregat halus masing-masing 
menggunakan dua sampel. Dalam 
pemeriksaan yang telah dilakukan 
digunakan data berupa berat satuan lepas 
dan berat satuan padat. Hasil pemeriksaan 
berat satuan agregat kasar menghasilkan 
berat satuan agregat lepas dengan rata-rata 
1.352 gr/cm3 dan berat satuan padat dengan 
rata-rata 1.598 gr/cm3. Sedangkan untuk 
agregat halus didapatkan berat satuan lepas 
rata-rata 1.26 gr/cm3 dan berat satuan padat 
rata-rata 1.407 gr/cm3. Dari hasil 
pemeriksaan menujukan bahwa agregat ini 
termasuk agregat normal yang memiliki 
berat satuan antara 1.2–1.6 gr/cm3

 

(Tjokrodimuljo, 1996). 

Berat jenis agregat 
Pemeriksaan berat jenis baik itu 

agregat kasar maupun agregat halus, 
dilakukan pemeriksaan berat jenis yang 
diperiksa adalah agregat dalam keadaan 
kering dan agregat dalam keadaan kering 
jenuh permukaan (saturated surface dry). 
Hasil pemeriksaan rata-rata berat jenis 
agregat kasar pada keadaan kering adalah 
2.601 gr/cm3  dan pada kondisi kering jenuh 
permukaan (saturated surfaced dry) berat 
jenis rata-rata sebesar 2.660 gr/cm3. Pada 
agregat halus hasil pemeriksaan berat jenis 
rata-rata pada kondisi kering adalah 2.547 
gr/cm3 dan pada kondisi kering jenuh 
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permukaan (saturated surface dry ) adalah 
2.638 gr/cm3. Hasil ini menunjukkan bahwa 
agregat kasar dan agregat halus yang 
digunakan termasuk jenis agregat normal 
yang memiliki berat jenis antara 2.5 – 2.7 
(Tjokrodimuljo, 1996). 

Gradasi Agregat 
Hasil analisis agregat halus diperoleh 

pasir yang digunakan dalam pembuatan 
beton normal termasuk pada gradasi I yaitu 
pasir kasar, dimana dalam pekerjaan 
konstruksi pasir kasar ini cukup banyak 
digunakan sebagai material penyusun 
beton, dan dari hasil analisis agregat halus 
tersebut didapatkan modulus kehalusan 
butiran (MHB). Dimana persentase 
tertinggal ayakan berbanding dengan 
persentase kumulatif teringgal ayakan 
sehingga didapatkan modulus kehalusan 
butiran sebesar 3.4 dan dapat dilihat pada 
grafik gradasi pasir rencana pada Gambar 1 
bahwa semua agregat halus yang melewati 
lubang ayakan berada diantara batas atas 
dan batas bawah gradasi pasir. 

 
Gambar 1. Grafik Gradasi Agregat Halus 

 
Dengan nilai modulus halus butiran 

sebesar 3.4 maka pasir ini telah memenuhi 
persyaratan modulus kehalusan butiran 
sebesar 1.5-3.8 (Tjokrodimuljo, 1996). 
Makin besar nilai modulus halus butiran 
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

butir-butir agregatnya. 
Dengan prosedur yang sama untuk 

pemeriksaan agregat halus, maka 
didapatkan modulus kehalusan butiran 
(MHB) pada agregat kasar sebesar 6.33 
dengan diameter maksimum agregat kasar 
yang digunakan adalah 20 mm, dapat dilihat 
pada Gambar 2 bahwa semua agregat kasar 
yang melewati lubang ayakan berada 

diantara batas atasa dan batas bawah. 

 
Gambar 2 Grafik Gradasi Agregat Kasar 

Dengan nilai modulus halus butiran 
sebesar 6.31 maka krikil ini telah memenuhi 
persyaratan modulus kehalusan butiran 
sebesar 5-8 (Tjokrodimuljo, 1996). Seperti 
yang telah dikatakan sebelumnya makin 
besar nilai modulus halus butiran 
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 
butir-butir agregatnya. Untuk modulus halus 
butiran kerikil diatas termasuk dalam butiran 
yang tidak memiliki ukuran yang besar 
namun tidak juga memiliki ukuran yang kecil. 

 
Kadar Lumpur Agregat 

Hasil pemeriksaan kadar lumpur 
agregat halus menunjukan bahwa 
persentase kandungan lumpur pada pasir 
sebesar 3.039%, hasil tersebut menunjukan 
bahwa pasir telah memenuhi persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh agregat halus 
sebagai bahan penyusun beton dengan 
kandungan lumpur maksimum 5% dari berat 
agregat (Tjokrodimuljo, 1996).  

 Sedangakan hasil pemeriksaan 
kadar lumpur pada agregat kasar diperoleh 
persentase kadar lumpur sebesar 1.213%, 
hasil tersebut menunjukan bahwa agregat 
kasar tidak memenuhi persyaratan 
maksimum kandungan lumpur sebagai 
bahan penyusun beton yakni sebesar 1% 
(Tjokrodimuljo, 1996). Dengan demikian 
agregat kasar tersebut harus dicuci terlebih 
dahulu sebelum digunakan dalam 
pembuatan campuran beton.  

 
Ketahanan aus agregat kasar 

Pengujian keausan agregat kasar 
dengan mesin Los Angeles dengan ukuran 
maksimum agregat 20 mm, dengan berat 
awal 5000 gram untuk mengetahui 
ketahanan aus dari agregat kasar sebelum 
digunakan untuk pembuatan beton normal. 
Dari pengujian yang telah dilakukan dengan 
100 kali putaran didapatkan persentase aus 
sebesar 7.44% dan pada putaran 500 kali 
didapatkan persentase aus sebesar 
25.48%. Dimana setelah putaran 500 tidak 
boleh lebih dari 27%, krikil ini dapat 
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digunakan sebagai beton agregat kasar 
untuk beton kelas III (dengan nilai kuat tekan 
di atas 20 MPa). 

Pengujian Slump 
Kelecekan adukan beton diukur dari 

nilai uji slump. Untuk masing-masing 
proporsi serat bendrat dan sebuk kaca yang 
dipakai dalam campuran adukan beton, nilai 
slump seperti yang terdapat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil Pengujian Nilai Slump 

 

Nilai slump yang baik menurut 
Tjokrodimuljo, (2007) adalah berkisar antara 
7.5 cm sampai 15 cm. Nilai slump pada 
benda uji ABN dan ABS-0 menunjukkan 
bahwa campuran masih dapat dikerjakan 
dengan baik karena memiliki kelecakan 
yang masih berada dalam batas minimum 
nilai slump. Sedangkan nilai slump benda uji 
ABS-1, ABS-2, dan ABS-3 berada dibawah 
batas minimum nilai slump. Terlihat 
kecendrungan adanya penurunan slump 
pada beton serat seiring makin tingginya 
persentase pemakaian serat bendrat. Hal ini 
disebabkan karena adanya penambahan 
luas permukaan disebabkan adanya 
tambahan material serat bendrat. 

Compacting Test 
Pengujian kelecekan berupa compaction 
test pada penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat 
kelecekan (workability) adukan beton. 
Adapun nilai compaction test pada hasil 
pengujian untuk masing-masing proporsi 
serat bendrat dan sebuk kaca yang dipakai 
dalam campuran adukan beton dapat dilihat 
pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Hasil Pengujian Compacting 

     Test 
Berdasarkan hasil di atas dapat 

diketahui bahwa terjadi penurunan nilai 
compacting factor, hal ini menunjukan 
bahwa tingkat pengerjaan beton berkurang 
dikarenakan semakin banyak jumlah serat 
dalam campuran beton, namun demikian 
nilai compacing yang diperoleh masih dalam 
batas standar. Nilai standar compacing 
factor adalah antara 0.75 - 0.95 (Nugraha, 
2007). 

Berat Volume Beton 
Pemeriksaan ini dilakukan untuk 

mengetahui berat beton per satuan volume. 
Adapun hasil pemeriksaan berat volume 
beton dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Berat 
        volume beton 

 

Pengujian Sifat Mekanik Beton  
Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton normal 
dilaksanakan bersamaan dengan pengujian 
modulus elastisitas beton dengan 
menggunakan alat Compression Testing 
Machine. Pengujian dengan CTM beton 
pada umur 28 hari didapatkan nilai beban 
maksimum yang menyebabkan benda uji 
mengalami keruntuhan. Hasil kuat tekan 
beton dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Hasil Pengujian Kuat Tekan 
Silinder Beton 

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa 
dengan adanya penambahan serat kawat 
bendrat pada campuran beton 
mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai 
kuat tekan beton, dimana nilai kuat tekan 
mengalami peningkatan maksimal pada 
benda uji ABS-1 dengan variasi persentase 
pembahan serat kawat bendrat sebesar 
0.5% dan serbuk kaca 10% dengan nilai 
kuat tekan 32.620 MPa atau meningkat 
sebesar 18.9% dari nilai kuat tekan beton 
normal 27.434 MPa. Penambahan serat 
kawat bendrat yang melebihi 0.5% 
mengalami penurunan nilai kuat tekan 
sampai 4.913%, hal ini disebabkan 
berlebihnya jumlah serat pada campuran 
beton mengakibatkan beton menjadi sulit 
untuk homogen. 

 
Modulus Elastisitas Beton 

Pengujian modulus elastisitas beton 
dilaksanakan bersamaan dengan pengujian 
kuat tekan silinder beton dengan 
menggunakan ekstensometer (dial gauge). 
Hasil pengujian modulus elastisitas beton 
Grafik hubungan antara tegangan dengan 
regangan beton rata-rata pada semua 
variasi benda uji dan hasil pengujian 
modulus elastisitas beton untuk semua 
variasi dapat dilihat pada Gambar 6 dan 
Gambar 7. 

 

Gambar 6. Hubungan Tegangan dan 
Regangan 

Gambar 6 memperlihatkan respon 
tengangan-regangan beton rata-rata pada 
setiap variasi benda uji. Dari grafik 
menunjukan bahwa benda uji ABS-2 dan 
ABS-3 memiliki tegangan dan regangan 
yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
benda uji ABN. Sedangkan benda uji ABS-0 
dan ABS-1 memiliki regangan yang lebih 
kecil dibandingkan dengan benda uji ABN, 
namun tegangannya tetap lebih besar jika 
dibandingkan dengan benda uji ABN. 

 

Gambar 7. Hasil Pengujian Modulus 
Elastisitas Beton 
 

Dari hasil pengujian modulus 
elastisitas menunjukkan bahwa akibat 
penambahan serat kawat bendrat dan 
serbuk kaca 10% menyebabkan 
peningkatan nilai modulus elastisitas pada 
benda uji ABS-1, ABS-2, ABS-3 dengan 
variasi 0.5%, 1% dan 1.5% dengan 
persentase peningkatan berturut-turut 
sebesar 14.938%, 20.792% dan 19.578%. 
Hal ini disebabkan karena modulus 
elastisitas kawat bendrat tinggi sehingga 
mengakibatkan nilai modulus elastisitas 
beton dengan tambahan serat kawat 
bendrat lebih tinggi dibandingkan beton 
normal. Peningkatan modulus elastisitas 
juga terjadi pada beton benda uji ABS-0 
dengan variasi serat kawat bendrat 0% dan 
penambahan serbuk kaca 10% sebesar 
7.982% jika dibandingkan dengan benda uji 
ABN (tanpa serat kawat bendrat dan serbuk 
kaca). 

Untuk mengetahui pengaruh dari 
proporsi serat kawat bendrat pada 
campuran beton maka diperlukan suatu 
model matematis mengenai hubungan 
antara modulus elastisitas dengan kuat 
tekan beton serat (Akmaluddin dkk, 2013). 
Data hasil pengujian kemudian dimanipulasi 
dan dinyatakan dalam bentuk Ec (1+v) pada 

sumbu y dan √𝑓′𝑐(1+v) pada sumbu x. 

Ilustrasi pemodelan matematis dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
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Gambar 8. Ilustrasi Pemodelan Matematis. 

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa nilai 
modulus elastisitas benda uji ABS-0  dengan 
variasi serat kawat bendrat 0% dan 
tambahan serbuk kaca 10% diasumsikan 
sebagai Ec. Berdasarkan data hasil 
pengujian modulus elastisitas pada Tabel 3 
didapatkan perbedaan nilai modulus 
elastisitas beton yang disebabkan 
penambahan serat kawat bendrat dan 
serbuk kaca pada campuran beton. 
Besarnya perbedaan nilai modulus 
elastisitas tersebut diasumsikan sebagai Ec 
v. Maka besarnya nilai modulus elastisitas 
beton yang menggunakan serat bendrat dan 
serbuk kaca dapat diasumsikan sebagai 
berikut: 
 Ec = Ec + Ec v, maka : 
 Ec = Ec (1+v) 
 Dari data hasil pengujian kemudian 
dibuat grafik yang menunjukkan hubungan 

antara Ec (1+v) dan √𝑓′𝑐(1+v) seperti pada 

Gambar 9. Dari grafik kemudian dibuat garis 
regresi linier yang dapat mewakili semua 
data sehingga didapatkan model matematis 
mengenai hubungan antara modulus 
elastisitas beton dan kuat tekan beton. 

 
Gambar 9. Hubungan antara Ec (1+v) 

dengan √𝑓′𝑐(1+v) 

Dari persamaan regresi linier yang 
didapatkan, maka model matematis dapat 
diajukan sebagai berikut:  

   y = 5825x - 5747  

dengan  y = Ec (1+v) 

   x = √𝑓′𝑐(1+v) 

maka, didapatkan : 

Ec (1+v) = 5825√𝑓′𝑐(1+v) – 5747 

Ec   = 
5825√f′c (1+v)−5747 

(1+v)
 .....................(9) 

dengan: 
Ec = modulus elastisitas beton (MPa) 
f’c = kuat tekan beton kaca (MPa) 
v  = proporsi serat kawat bendrat terhadap 
volume campuran (%) 

Modulus elastisitas beton dapat juga 
dihitung secara langsung dengan 
menggunakan Persamaan (3) dan 
Persamaan (4) dengan acuan SNI 03-2847- 
2013. Hasil pengujian modulus elastisitas 
dengan menggunakan Persamaan (2) 
dengan acuan SNI 03-4169-1996, dan 
Persamaan (8) yang menggunakan model 
matematis yang diajukan dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan Nilai Modulus 
Elastisitas Beton 

 

Pada Tabel 3. tertera perbandingan 
antara modulus elastisitas dengan 
menggunakan Persamaan (2-2) secara 
ekperimental dengan modulus elastisitas 
berdasarkan model matematis persamaan 
(4-1) yang dibuat. Pada beton normal (tanpa 
serat kawat bendrat dan serbuk kaca) dan 
beton dengan variasi serat kawat bendrat 
0%, 0.5%, 1%, 1.5% dengan tambahan 
serbuk kaca 10% menghasilkan rasio 
perbandingan yang hampir mendekati 
angka 1 yang berarti model matematis 
tersebut dapat mewakili data hasil 
pengujian. 

Nugraha dkk (2004) 
mengungkapkan kualitas beton juga sangat 
bergantung pada cara pelaksanaan. 
Sedangkan Tjokrodimuljo (2012) 
mengungkapkan bahwa besarnya modulus 
elastisitas beton tidak tentu, modulus 
elastisitas beton tergantung pada besarnya 
modulus elastisitas dari bahan-bahan 
penyusunnya. Semakin besar modulus 
elastisitas agregat, maka semakin besar 
juga modulus elastisitas beton 
(Neville,1998). 

Kuat Tarik Belah Silinder Beton 
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Pengujian kuat tarik belah beton 
menggunakan alat Compression Testing 
Machine. Persamaan (5) digunakan untuk 
menghitung kuat tarik silinder beton. Hasil 
pengujian kuat tarik dapat dilihat pada 
Gambar 10. 

 
Gambar 10. Hasil Pengujian Kuat Tari Belah 
Beton 

Dari Gambar 10 di atas dapat kita lihat 
hasil pengujian kuat tarik belah beton. 
Dimana pada hasil pengujian kuat tarik 
belah beton ini didapatkan nilai maksimum 
pada benda uji ABS-1 dengan variasi serat 
kawat bendrat 0.5% dan serbuk kaca 10% 
atau mengalami peningkatan sebesar 
20.013% jika dibandingkan dengan kuat 
tarik belah benda uji ABN (tanpa serat kawat 
bendrat dan serbuk kaca). Penambahan 
serat kawat bendrat yang melebihi 0.5% 
mengalami penurunan nilai kuat tarik belah, 
akan tetapi nilainya lebih besar 
dibandingkan dengan beton normal tanpa 
serat kawat bendrat dan serbuk kaca. 
Disamping itu mekanisme kegagalannya 
bersifat ductile. Ini dibuktikan dari benda uji 
setelah pengujian, untuk benda uji tanpa 
serat kawat bendrat dan serbuk kaca (ABN) 
dan benda uji dengan variasi serat kawat 
bendrat 0% dan serbuk kaca 10% (ABS-0) 
terbelah menjadi dua bagian sedangkan 
untuk benda uji ABS-1, ABS-2 dan ABS-3 
tidak terbelah menjadi beberapa bagian 
hanya retak memanjang pada bagian 
tengahnya 

Hubungan Antara Kuat Tarik Belah 
Dengan Kuat Tekan Beton 

Hasil pengujian kuat tarik belah 
selanjutnya dibandingkan dengan hasil 
pengujian kuat tekan. Dari hasil pengujian 
kuat tarik belah beton menunjukkan bahwa 
akibat penambahan serat kawat bendrat dan 
serbuk kaca menyebabkan terjadi 
peningkatan nilai kuat tarik belah terhadap 
beton normal. Untuk mengetahui pengaruh 
dari proporsi serat bendrat dan serbuk kaca 
pada campuran maka diperlukan suatu 
model matematis mengenai hubungan 
antara kuat tarik belah beton dengan kuat 

tekan beton serat (Akmaluddin dkk, 2013). 
Data hasil pengujian kemudian dimodifikasi 
dan dinyatakan dalam bentuk ft(1+v) pada 

sumbu y dan √𝑓′𝑐(1+v) pada sumbu x. 

Ilustrasi pemodelan matematis dapat dilihat 

pada Gambar 9. 

 
Gambar 11. Ilustrasi Pemodelan Matematis 

Dari Gambar 11. dapat dilihat 
bahwa nilai kuat tarik belah pada beton 
dengan serat bendrat 0 % dan tambahan 
serbuk kaca 10% diasumsikan sebagai ft. 
Besarnya perbedaan nilai kuat tarik belah 
beton tersebut diasumsikan sebagai ft v. 
Maka besarnya nilai kuat tarik belah beton 
dengan serat bendrat dan serbuk kaca 
dapat diasumsikan sebagai berikut:  

ft = ft+ ft v, maka : 
ft = ft (1+v) 

Dari data hasil pengujian kemudian 
dibuat grafik yang menunjukkan hubungan 

antara ft (1+v) dan √𝑓′𝑐(1+v) seperti pada 

Gambar 12. Dari grafik kemudian dibuat 
garis regresi linier yang dapat mewakili 
semua data sehingga didapatkan model 
matematis mengenai hubungan antara kuat 
tarik belah beton dan kuat tekan beton. 

 
Gambar 12. Hubungan antara ft (1+v) 

dengan √𝑓′𝑐(1+v) 
 

Dari persamaan regresi linier yang 
didapatkan, maka model matematis dapat 
diajukan sebagai berikut:  

 y = 0.654x - 0.026 
dengan y = ft (1+v) 

  x = √𝑓′𝑐(1+v) 
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maka didapatkan : 

ft (1+v)   = 0.654 √𝑓′𝑐(1+v) – 0.026  

ft   = 
0.654 √f′c(1+v)−0.026

(1+v)
 ..................(10) 

dengan: 
ft   = Kuat tarik belah beton (MPa) 
f’c = kuat tekan beton kaca (MPa) 
v   = proporsi serat kawat bendrat terhadap 
volume campuran (%) 

Hubungan kuat tarik dan kuat tekan 
menurut SNI T-15-1991-03 pasal 3.2.5 yang 
menyatakan ft = 0.70√fc’. Hasil pengujian 
kut tarik belah beton dengan menggunakan 
Persamaan (10) yang menggunakan model 
matematis yang diajukan dapat dilihat pada 
Tabel 4 

Tabel 4. Perbandingan Nilai Kuat 
Tarik dengan Kuat Tekan 

 

Dari Tabel 4. hubungan antara kuat 
atrik belah beton dengan kuat tekan beton 
secara eksperimen maupun secara 
matematis di peroleh nilai 0.629-0.669√fc’ 
Hubungan antara nilai kuat tekan dan nilai 
kuat tarik belah yang diperoleh berbeda 
dengan hubungan kuat tarik dan kuat tekan 
menurut SNI T-15-1991-03 pasal 3.2.5 yang 
menyatakan ft = 0,70√fc’. Hubungan yang 
dikemukakan oleh Dipohosodo bahwa nilai 
pendekatan yang diperoleh dari hasil 
pengujian berulang kali mencapai kekuatan 
0,50–0,60√fc’, sehingga untuk beton normal 
digunakan nilai 0,57√fc’ (Dipohosodo, 
1994). 

Modulus Runtuh  
Pengujian modulus runtuh balok beton 

menghasilkan data berupa beban 
maksimum yang mengakibatkan keruntuhan 
balok. Modulus runtuh balok dapat dihitung 
dengan menggunakan Persamaan (5) dan 
Persamaan (6). Hasil pengujian dapat dilihat 
pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Hasil Perbandingan Pengujian 
Modulus Runtuh Beton 

Pada pengujian modulus runtuh ini 
terjadi peningkatan nilai pada benda uji 
ABS-1 dengan variasi penambahan serat 
kawat bendrat 0.5% dan serbuk kaca 10% 
dengan nilai modulus runtuh sebesar 4.645 
MPa atau meningkat 5.957% dari nilai 
modulus runtuh benda uji ABN yaitu beton 
normal tanpa serat kawat bendrat dan 
serbuk kaca, hal ini sejalan dengan nilai kuat 
tekan dan nilai kuat tarik belah beton 
tersebut dimana nilai maksimum terjadi 
pada penambahan serat kawat bendrat 
0.5% dan serbuk kaca 10%. Pengaruh 
penambahan serat kawat bendrat pada 
beton dapat mencegah keruntuhan balok 
secara keseluruhan atau dapat dikatakan 
bahwa serat kawat bendrat tersebut dapat 
menahan terjadinya putus total pada balok. 

Hubungan Antara Kuat Lentur dengan 
Kuat Tekan Beton 
Hubungan modulus runtuh dengan kuat 
tekan oleh SNI 2847:2013 pasal 9.5.2.3 
dirumuskan sebagai berikut:  

fr = 0.62 √f′c  
Hasil pengujian modulus runtuh 

balok selanjutnya dibandingkan dengan 
hasil pengujian kuat tekan. Untuk 
mengetahui pengaruh dari proporsi serat 
bendrat dan serbuk kaca pada campuran 
maka diperlukan suatu model matematis 
mengenai hubungan antara modulus runtuh 
beton dengan kuat tekan beton serat 
(Akmaluddin dkk, 2013). Data hasil 
pengujian kemudian dimanipulasi dan 
dinyatakan dalam bentuk fr(1+v) pada 

sumbu y dan √𝑓′𝑐(1+v) pada sumbu x. 

Ilustrasi pemodelan matematis dapat dilihat 
pada Gambar 14. 

 
Gambar 14 Ilustrasi Pemodelan Matematis 

Dari Gambar 14 dapat dilihat bahwa 
nilai modulus runtuh pada beton dengan 
serat bendrat 0% dan tambahan serbuk 
kaca 10% diasumsikan sebagai fr. Besarnya 
perbedaan nilai modulus runtuh beton 
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tersebut diasumsikan sebagai fr v. Maka 
besarnya nilai modulus runtuh beton dengan 
serat bendrat dan serbuk kaca dapat 
diasumsikan sebagai berikut:  

fr = fr+ fr v, maka : 
fr = fr (1+v) 
Dari data hasil pengujian kemudian 

dibuat grafik yang menunjukkan hubungan 

antara fr (1+v) dan √𝑓′𝑐(1+v) seperti pada 

Gambar 15. Dari grafik kemudian dibuat 
garis regresi linier yang dapat mewakili 
semua data sehingga didapatkan model 
matematis mengenai hubungan antara 
modulus runtuh beton dan kuat tekan beton. 

Gambar 15 Hubungan antara fr (1+v) 

dengan √𝑓′𝑐(1+v) 

Dari persamaan regresi linier yang 
didapatkan, maka model matematis dapat 
diajukan sebagai berikut : 
  y = 0.713x + 0.823 
dengan y = fr (1+v) 

  x = √𝑓′𝑐(1+v) 

maka didapatkan : 

fr (1+v)   = 0.713 √𝑓′𝑐(1+v) + 0.823 

fr  = 
0.713 √f′c(1+v)+0.823

(1+v)
 ...................(11) 

dengan : 
fr   = Modulus runtuh beton (MPa) 
f’c  = kuat tekan beton kaca (MPa) 
v   = proporsi serat kawat bendrat terhadap 
volume campuran (%) 

 Hubungan modulus runtuh dan kuat 
tekan menurut SNI 2847:2013 pasal 9.5.2.3 
fr = 0,62√f’c. Hasil pengujian modulus runtuh 
dengan menggunakan Persamaan (11) 
yang menggunakan model matematis yang 
diajukan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Perbandingan Nilai Modulus 
Runtuh 

 

Dari Tabel 5 hubungan antara 
modulus runtuh dengan kuat tekan beton 
secara eksperimen maupun secara 
matematis di peroleh nilai 0.754-0.863√f’c. 
Perbandingan antara modulus runtuh 
dengan kuat tekan secara eksperimen pada 
semua variasi menghasilkan koefisien 
secara umum melewati nilai standar, yakni 
sebesar 0.62. 
 

 
Kuat Geser Beton 

Pengujian kuat geser dilakukan 
dengan menggunakan alat Compression 
Testing Machine. Pada pengujian kuat geser 
data yang didapatkan adalah beban 
maksimum yang menyebabkan benda uji 
double-L patah. Kuat geser beton kemudian 
dihitung dengan menggunakan Persamaan 
(8). Hasil pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 16. 

 

Gambar 16. Hasil Pengujian Kuat Geser  

Pada pengujian kuat geser ini terjadi 
peningkatan nilai pada benda uji ABS-1 
dengan variasi penambahan serat kawat 
bendrat 0.5% dan serbuk kaca 10% dengan 
nilai kuat geser sebesar 16.257 MPa atau 
meningkat 31.819% dari nilai kuat geser 
benda uji ABN yaitu beton normal tanpa 
serat kawat bendrat dan serbuk kaca, hal ini 
sejalan dengan nilai kuat tekan, nilai kuat 
tarik belah dan modulus runtuh beton 
tersebut dimana nilai maksimum terjadi 
pada penambahan serat kawat bendrat 
0.5% dan serbuk kaca 10%. Pengaruh 
penambahan serat kawat bendrat pada 
beton dapat mencegah patahnya benda uji 
pada bidang geser. 
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Hubungan Antara Kuat Geser Dengan 
Kuat Tekan beton 

Kekuatan geser beton memiliki 
hubungan dengan kekuatan tekan beton 
untuk beton normal (Nawy, Edward. G., 
1990) 
yaitu : 

f
geser 

=  (20% - 85%). f ’c
 

Hasil pengujian kuat geser selanjutnya 
dibandingkan dengan hasil pengujian kuat 
tekan. Pada penelitian ini diperoleh hasil 
pengujian kuat tekan dari benda uji silinder 
yang sudah dibuat kemudian dari hasil kuat 
tekan yang diperoleh dipakai untuk 
dibandingkan dengan kuat geser. 

 
Gambar 17. Grafik hubungan f geser(1+v) 
dan f’c(1+v) 
 
Dari persamaan regresi linier pada Gambar 
4.17, didapatkan model matematis sebagai 
berikut : 
y = 0.378x + 3.970 

dengan:  
y = f geser (1+v) 
x = f’c (1+v) 

Maka didapatkan :  

fgeser (1+v) = 0.378(f’c (1+v)) + 3.970 

         fgeser = 
0.378(f’c (1+v)) + 3.970

(1+v)
 ...........(12) 

Nilai kuat geser beton menggunakan 
model matematis dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Perbandingan Nilai Kuat Geser 

 

Dari Tabel 6. hubungan antara kuat 
geser  beton  dengan  kuat tekan beton 

secara eksperimen maupun secara  
matematis di peroleh nilai fgeser = (42.19% 
f’c − 51% f’c). Hubungan antara nilai kuat 
tekan dan nilai kuat geser yang diperoleh 
masuk dalam kategori yang digunakan 
Nawy yaitu σgeser = (20%-85%) f’c. 

Berdasarkan Nawy, kuat geser sulit 
untuk ditentukan secara eksperimen 
dibanding kuat mekanis lainnya karena 
kesulitan mengisolasi geser dari kuat 
mekanis lain. Kuat geser langsung memiliki 
variasi nilai F

geser 
= (20%-85%) x F

tekan
. 

Hubungan antara kuat tekan dan kuat geser 
ini tidak dapat dipastikan pada satu angka 
korelasi karena kuat geser sangat 
dipengaruhi berbagai hal seperti jumlah 
agregat, tingkat kekerasan agregat, dan 
persebaran serat kawat bendrat dalam area 
bidang geser yang diuji. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penambahan serat akan mengurangi 

workability. Hal ini ditunjukan dengan 
menurunnya nilai slump pada beton. 
Pada beton yang ditambahkan serat 
kawat bendrat dan sebuk kaca nilai 
slump cenderung kecil dibandingkan 
dengan beton normal, ini dikarenakan 
pada beton dengan penambahan serat 
mengakibatkan kemampuan flowable 
campuran beton menurun karena 
terhalang oleh adanya serat kawat 
bendrat. 

2. Pengaruh penambahan serat kawat 
bendrat dan serbuk kaca terhadap sifat 
mekanik beton diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Penambahan serat kawat bendrat 

dan serbuk kaca pada campuran 
beton mengakibatkan terjadinya 
peningkatan kuat tekan beton, 
dimana kuat tekan mengalami 
peningkatan maksimal pada variasi 
persentase serat kawat bendrat 
0.5% dan serbuk kaca 10% dengan 
nilai kuat tekan sebesar 32.620 
MPa atau meningkat sebesar 
18.9% dari nilai kuat tekan beton 
normal 27.434 MPa. 

b. Nilai modulus elastisitas beton 
mengalami peningkatan pada 
semua variasi dan mengalami 
peningkatan maksimal pada variasi 
serat kawat bendrat 1.5% dengan 
persentase peningkatan 23.647% 
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dari nilai modulus elastisitas beton 
normal. 

c. Hasil pengujian kuat tarik belah 
beton didapatkan nilai kuat tarik 
belah beton maksimal pada variasi 
serat kawat bendrat 0.5% dan 
serbuk kaca 10% yaitu 3.821 MPa 
dengan persentase peningkatan 
20.013% jika dibandingkan dengan 
kuat tarik belah beton normal. 

d. Penambahan serat kawat bendrat 
dan serbuk kaca pada campuran 
beton mengakibatkan terjadinya 
peningkatan nilai modulus runtuh 
beton, dimana mengalami 
peningkatan maksimal pada variasi 
persentase serat kawat bendrat 
0.5% dan serbuk kaca 10% dengan 
nilai sebesar 4.645 MPa atau 
meningkat sebesar 5.957% dari 
nilai modulus runtuh beton normal. 

e. Sama halnya dengan kuat tekan, 
kuat tarik belah dan modulus 
runtuh, nilai kuat geser juga 
mengalami peningkatan pada 
variasi serat kawat bendrat 0.5% 
dan serbuk kaca 10% dengan 
persentase peningkatan sebesar 
31.819%. 

Saran 
Dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, dapat diberikan saran yang 
diharapkan bisa bermanfaat antara lain:  

a. Disarankan penelitian lebih lanjut 
dengan merencanakan variasi 
proporsi kaca yang berbeda. 

b. Diperlukan penelitian sejenis untuk 
mutu beton yang lain, seperti beton 
ringan dan beton mutu tinggi.  

c. Dengan nilai slump yang rendah 
menyebabkan kesulitan pada saat 
pembuatan beton. Disarankan 
untuk menggunakan alat bantu 
seperti alat penggetar agar beton 
dapat dibuat dengan baik. 

d. Pada saat penaburan serat kawat 
bendrat dilakukan dengan hati-hati 
dan sedikit demi sedikit agar serat 
tidak menggumpal. 

e. Diharapkan penelitian selanjutnya 
menggunakan superplasticizer agar 
mudah dalam pembuatan beton dan 
meningkatkan mutu beton. 
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