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PENGARUH TINGGI SUHU PEMANASAN TERHADAP SIFAT FISIK DAN 
KINERJA BETON BERSERAT LIMBAH KARET RODA 

 
Farah Iftinan1, Hariyadi, ST., MSc(Eng)., Dr.(Eng)2, I Nyoman Merdana, ST., MT3 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

Selain bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, limbah karet roda dapat juga 
digunakan sebagai  salah satu bahan tambah pilihan berupa serat dalam pembuatan 
campuran beton. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa dengan 
menambahkan karet roda ke dalam campuran beton akan meningkatkan daktilitas beton 
yang merupakan struktur yang bersifat getas. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh 
tinggi suhu pemanasan terhadap sifat fisik dan kinerja beton berserat limbah karet roda 
belum banyak dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan penelitan mengenai pengaruh tinggi 
suhu pemanasan terhadap sifat fisik dan kinerja beton berserat limbah karet roda.  

Penelitian ini dilakukan setelah pengujian dan pemeriksaan bahan untuk 
mengetahui kebutuhan bahan pada campuran beton. Benda uji yang digunakan berbentuk 
silinder untuk pengujian kuat tekan dan modulus elastisitas, balok untuk kuat lentur dan 
double-L untuk kuat geser. Serat yang digunakan adalah serat dari bahan karet roda truk 
berukuran 0,2cm x 0,3cm x 6cm dengan proporsi serat 1% dari volume campuran beton 
dengan variasi suhu pemanasan yaitu 2000C, 5000C, 8000C dan waktu penahanan suhu 
selama 2 jam. Pengujian dilakukan setelah beton dirawat dengan cara perendaman selama 
28 hari dan didiamkan pada suhu ruang selama 45 hari. Pembakaran menggunakan 
tungku dengan bahan bakar gas yang dilengkapi dengan termokopel sebagai alat 
pengukur suhu. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian kuat 
tekan, modulus elastisitas, kuat lentur, dan kuat geser. 

Hasil penelitian menunjukan terjadi perubahan warna pada beton setelah 
pembakaran dimana pada suhu  2000C beton tidak mengalami perubahan warna, suhu 
5000C warna beton menjadi abu- abu disertai retak rambut dan suhu 8000C menjadi 
kecoklatan disertai retak yang lebih banyak. Penurunan berat juga terjadi akibat kenaikan 
suhu, berat sisa pada beton normal dan beton serat pada suhu 2000C, 5000C dan 8000C 
berkisar 98,413%, 98,319%, 97,753% untuk beton normal dan 98,889%, 98,563%, 
97,514% untuk beton serat. Selain itu beton juga mengalami penurunan kekuatan dimana 
kuat tekan, modulus elastisitas, kuat lentur dan kuat geser sisa pada beton yang dibakar 
sampai dengan suhu 8000C berturut- turut berkisar sebesar 71%, 74%, 77% dan 84% 
untuk beton normal dan 55%, 65%, 57%, dan 75% untuk beton serat. Dari persentase 
kekuatan sisa beton tersebut dapat dilihat bahwa ketahanan beton serat karet roda 
terhadap suhu tinggi lebih rendah dibandingkan beton normal tanpa tambahan serat karet 
roda dengan selisih penurunan berturut- turut berkisar sebesar 16%. 9%, 20%, dan 9% 

 

Kata- kata kunci : Beton serat karet roda,  suhu  pemanasan, sifat fisik, sifat mekanik. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Komponen struktur bangunan 

diperhitungkan harus kuat menahan beban 

yang akan terjadi selama penggunaannya. 

Salah satu jenis bahan struktur yang sering 

digunakan pada bangunan adalah beton. 

Hal ini disebabkan karena kelebihan - 

kelebihan  yang dimiliki oleh beton, seperti 

bahan dasar yang mudah diperoleh dengan 

harga yang relatif murah dibanding 

konstruksi lainnya, mempunyai kuat tekan 

yang baik, tahan lama, tahan terhadap api, 

dan tidak mengalami pembusukan. Selain 

kelebihan, beton juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan beton adalah kuat tariknya 

yang sangat rendah dan bersifat getas, 

sehingga untuk menahan gaya tarik beton 

diberi baja tulangan.  

Penambaan baja tulangan belum 

bisa memberikan hasil yang benar- benar 

memuaskan. Retak- retak melintang masih 

sering timbul didekat baja yang menahan 

gaya tarik. Hal tersebut dikarenakan 

tegangan tarik yang terjadi ditahan oleh 

baja tulangan, sedang beton tarik tidak 

diperhitungkan menahan tegangan- 

tegangan tarik yang terjadi karena beton 

akan segera retak jika mendapatkan 

tegangan tarik melampaui kuat tariknya.  

Untuk meningkatkan kuat tarik pada 

beton agar meminimalisir retak yang 

terjadi maka perlu dilakukan perkuatan 

pada struktur beton tersebut. Perkuatan 

yang dapat dilakukan untuk menangani 

masalah tersebut adalah dengan 

penambahan tulangan tambahan untuk 

memperkuat elemen struktur (balok, kolom 

dan pelat), salah satunya dengan 

menggunakan beton serat. Dimana beton 

serat adalah beton yang dalam 

pembuatannya ditambahkan serat ke 

dalamnya, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kuat tarik , karena beton 

merupakan bahan yang kuat tariknya 

rendah dan untuk menambah daktilitas, 

karena beton merupakan bahan yang getas 

(Tjokrodimuljo, 2007).  

Salah satu serat yang dapat 

digunakan adalah serat dari bahan limbah 

karet roda. Penambahan serat limbah karet 

roda dapat memperbaiki mutu beton. 

Perbaikan mutu tersebut antara lain berupa 

: ketahanan impact yang lebih baik, 

peningkatan kuat tarik belah, kemampuan 

beton untuk meredam gelombang getaran, 

menurunkan sifat penghantar panas/ suara, 

dan menambah ketahanan terhadap bahan 

agresif (keadaan asam) (Frankowski, 1994 

dalam Hariyadi, 2009). 

Terjadinya perubahan suhu yang 

cukup tinggi, seperti pada saat kebakaran, 

akan membawa dampak pada struktur 

beton. Karena pada proses tersebut akan 

terjadi suatu siklus pemanasan dan 

pendinginan yang bergantian, yang akan 

menyebabkan adanya perubahan fase fisis 

dan kimiawi secara kompleks. Beton akan 
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mengalami penurunan stabilitas ikatan 

semen serta akan terjadi pemuaian butiran 

agregat yang akan berakibat pada 

penurunan stabilitas kesatuan beton 

tersebut, dengan kata lain beton akan 

mengalami kerusakan dan penurunan 

kekuatan.  

Seperti yang tertulis pada paragraf 

sebelumnya, salah satu bahan tambah yang 

digunakan dalam meningkatkan kuat tarik 

beton adalah dengan penambahan serat 

limbah karet roda ke dalam campuran 

beton, dimana penggunaan serat limbah 

karet roda dapat mengganti kehilangan air 

pada beton sehingga mengurangi 

penurunan kekuatan yang terjadi pada 

beton yang terkena suhu tinggi (Dessy dkk, 

2013) 

Berdasarkan  latar belakang  di  atas  

maka,  penulis  akan  mengkaji  mengenai 

“Pengaruh Tinggi Suhu Pemanasan 

Teradap Sifat Fisik Kinerja Beton 

Berserat Limbah Karet Roda”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan SNI 2847:2013, beton 

merupakan campuran semen Portland atau 

semen hidrolis lainnya, agregat halus, 

agregat kasar dan air, dengan atau tanpa 

bahan tambahan (admixture). Pada 

umumnya presentase komposisi 

pembentuk beton tediri dari 10% semen, 

15% air, 5% udara, 30% agregat halus dan 

40% agregat kasar. (Nugraha dan Antoni, 

2007). 

Beton serat (fibre concrete) adalah 

bagian komposit yang terdiri dari beton 

biasa dan bahan lain yang berupa serat. 

Bahan serat dapat berupa: serat asbestos, 

serat tumbuh-tumbuhan (rami,ijuk,bambu), 

serat plastik (polypropylene) atau potongan 

kawat baja. 

Penambahan serat kedalam beton 

dimaksudkan untuk menambah kekuatan 

tarik beton. Kuat tarik beton yang rendah 

dapat menimulkan retak dini pada beton 

sehingga kekuatan beton berkurang. 

Berdasarkan penelitian, dengan adanya 

serat menyebabkan beton menjadi lebih 

daktail daripada beton biasa. Serat dalam 

beton dapat menyebabkan berkurangnya 

sifat kemudahan dikerjakan (workability) 

dan mempersulit terjadinya segregasi. 

(Tjokrodimuljo, 2007). 

 

Pengaruh Suhu Tinggi Terhadap 

Kekuatan Beton 

Pada saat suhu pembakaran, 

keadaan panas yang diterima beton di 

permukaan berbeda dengan suhu yang ada 

di tengah suatu beton. Sehingga terkadang 

tingkat kerusakan beton hanya terjadi di 

permukaan saja yang ditandai dengan 

retak rambut. 

Peningkatan termperatur akibat 

kebakaran menyebabkan material beton 

mengalami perubahan sifat. Fenomena 
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yang dapat dilihat pada beton yang terkena 

beban panas (kebakaran) yang ekstrim 

adalah terjadinya sloughing off 

(pengelupasan), retak rambut dan retak 

lebar, serta warna beton. 

Bila pasta semen dipanasi, dari 

suhu kamar sampai sekitar 200˚C, 

kekuatannya tampak sedikit meningkat, 

karena ketika sedikit di atas 100˚C air 

bebas serta air yang terserap dalam air 

pasta menguap, selanjutnya ketika jauh di 

atas 100˚C air yang secara kimiawi terikat 

erat dalam pasta juga menguap. 

Selanjutnya panas dinaikkan lagi kekuatan 

beton menurun. Pada suhu antara 400˚C - 

600˚C Kalsium hidroksida (Ca(OH)2) 

berubah komposisi menjadi Kalsium 

oksida (CaO) yang sama sekali tidak 

mempunyai kekuatan. Selanjutnya di atas 

suhu 600˚C atau 700˚C unsur hasil hidrasi 

yang lain berubah komposisi sehingga 

kekuatan beton kehilangan kekuatan sama 

sekali (Tjokrodimuljo dalam Sulendra & 

Tatong, 2008). 

Beton yang dipanaskan hingga 

800˚C, mengalami degradasi berupa 

pengurangan kekuatan yang cukup 

signifikan yang mungkin tidak akan 

kembali lagi (recovery) setelah proses 

pendinginan. Tingginya kehilangan 

kekuatan dan dapat tidaknya kekuatan 

material kembali seperti semula 

ditentukan oleh jenis material yang 

digunakan, tingkat keparahan pada proses 

kebakaran dan lama waktu pembakaran. 

 

Kurva Pemanasan 

 
Gambar 1. Kurva Waktu-Temperatur 

Standar (SNI 1741:2008) 
 

Temperatur rata-rata tungku 

pembakaran, harus dimonitor dan dikontrol 

sehingga mengikuti hubungan temperatur – 

waktu dapat dihitung dengan persamaan 

berikut (SNI 1741-2008) : 

T = 345 log (8t + 1) + 20 (1) 
 

dengan : 

T = temperatur tungku perapian rata rata 

(˚C) 

t  =  waktu (menit) 

 

Perhitungan Penjalaran Panas Pada 

Beton 

Pada saat terjadi kebakaran, 

terjadi peningkatan temperatur pada 

bangunan yang mengalami kebakaran. Hal 

ini tentunya terjadi peningkatan suhu pada 

beton yang merambat mulai dari bagian 

terluar dan seiring berjalannya durasi 

kebakaran suhu akan merambat ke bagian 

dalam beton.  
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Metode Wickstrom merupakan 

perhitungan distribusi temperature pada 

beton (Purkis, 1996) yaitu dengan cara 

empiris. Cara ini dapat digunakan dalam 

menghitung menghitung penjalaran panas 

pada beton. Dalam hai ini temperature 

meningkat sesuai dengan kurva waktu-

temperatur stamdar. 

 

Penjalaran panas satu arah : 

Ɵ = ( nxnw ) ΔƟg  (2) 

Penjalaran panas dua arah : 

Ɵ = ( nw (nx + ny - 2nxny) + nxny ) ΔƟg 

(3) 

dengan : 

nw = 1 – 0,0616T-0,88 

nx = 0,18ln (  ) - 0,81 

dengan : 

Ɵ  = temperature (°C) 

nw = temperature pada permukaan 

beton (°C) 

nx  = temperature beton pada jarak x 

(°C) 

ΔƟg   = peningkatan temperature pada 

tungku (°C) 

x  =  jarak (m) 

T = temperature tungku perapian rata- 

rata (°C) 

t =  waktu (jam) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas 

Teknik Universitas Mataram dan SMKN 

05 Mataram. 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan- bahan yang digunakan 

dalam proses pencampuran, meliputi 

semen Portland (PC) tipe I, agregat halus 

(pasir), agregat kasar (batu pecah), air yang 

digunakan berasal dari instalasi air bersih 

Laboratorium Fakultas Teknik Universitas 

Mataram, dan bahan tambah serat limbah 

karet roda truk. 

Kemudian alat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu peralatan untuk 

membuat benda uji silinder, balok, dan 

double- L serta peralatan untuk pengujian 

material- material penyusun beton 

peralatan tersebut meliputi: ayakan, oven 

(pengering), timbangan, piknometer, 

keranjang kawat, mesin Los Angeles, 

kerucut abrams, oven (furnance), serta alat 

uji tekan, modulus elastisitas, lentur dan 

geser. 

Pengujian Pendahuluan 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui spesifikasi bahan  yang akan 

digunakan sebagai bahan penyusun  beton. 

Adapun pengujian yang dilakukan yaitu 

pemeriksaan agregat kasar maupun agregat 

halus yang meliputu pemeriksaan berat 

satuan agregat, berat jenis agregat, gradasi 

agregat, kandungan lumpur agregat halus, 

ketahanan aus agregat kasar dan 

pemeriksaan serat karet. 
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Perencanaan Campuran Beton (Mix 

design) 

Berdasarkan hasil perencanaan 

campuran adukan beton (Mix design) 

menggunakan SNI 03-2834-2000 

kebutuhan bahan penyusun beton per 1 m3 

adalah sebagai berikut : 

Air  : 225 kg/m3 

Semen  : 417 kg/m3 

Agregat halus : 643 kg/m3 

Agregat kasar : 965 kg/m3 

Serat   : 12 kg/m3 

Hasil Pemeriksaan Workabilitas 

Pemeriksaan workabilitas 

dilakukan dengan dua metode pengujian, 

yaitu pengujian slump dan compaction test. 

Dimana hasil pengujian workabilitas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Slump 

Slump BN BS 

A 13 10 

B 12 12 

C 12 10 

Rata- Rata 12 11 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian Compaction 
Compaction BN BS 

A 0,886 0,815 
B 0,806 0,818 
C 0,805 0,804 

Rata- Rata 0,832 0,812 
 

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa dengan nilai slump dan 

compacting factor yang kecil 

menunjukan bahwa tingkat pengerjaan 

beton dengan serat berkurang 

dibandingkan dengan beton tanpa serat. 

Dari nilai slump dan nilai compaction 

menunjukan bahwa canpuran beton 

masih dapat dikerjakan dengan baik 

karena memiliki nilai slump 5cm – 

12,5cm (Tjokrodimuljo, 2007) dan 

compacting factor 0,80 – 0,92 (Amri, 

2005). 

 

Pembakaran Benda Uji 

Setelah beton mencapai usia 45 hari 

maka dilakukan proses pembakaran untuk 

mengetahui perubahan-perubahan yang 

terjadi pada beton akibat pembakaran. 

Pembakaran benda uji dilakukan dengan 

menggunakan tungku dengan bahan bakar 

gas dan dilengkapi dengan termokopel 

sebagai alat pengukur suhu. Pembakaran 

dilakukan pada temperatur 200⁰C, 500⁰C, 

dan 800⁰C dengan waktu penahanan suhu 

selama 2 jam. Setelah pembakaran selesai 

benda uji di diamkan pada suhu ruang 

sampai suhu benda uji kembali normal 

lalu dilakukan pengujian kuat tekan, kuat 

lentur dan kuat geser. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Satuan Agregat 

Pada penelitian ini dilakukan 2 

pemeriksaan yaitu pemeriksaan berat 

satuan lepas dan berat satuan padat. Hasil 
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pemeriksaan menunjukkan berat satuan 

lepas rata-rata yaitu 1.327 gr/cm3 untuk 

pasir dan 1.509 gr/cm3 untuk kerikil (batu 

pecah), sedangkan untuk berat satuan padat 

rata-rata sebesar 1.481 gr/cm3 untuk pasir 

dan 1.560 gr/cm3 untuk kerikil (batu 

pecah).  

Berat Jenis Agregat 

Pemeriksaan berat jenis agregat 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

pemeriksaan berat jenis dalam keadaan 

kering dan dalam keadaan jenuh kering 

muka (SSD). Hasil pemeriksaan 

menunjukkan berat jenis pasir pada kondisi 

kering rata-rata yaitu 2.512, sedangkan 

berat jenis pada kondisi SSD rata-rata 

sebesar 2.589 dan hasil pemeriksaan berat 

jenis kerikil (batu pecah) pada kondisi 

kering rata-rata adalah 2.517, sedangkan 

berat jenis pada kondisi SSD rata-rata 

sebesar 2.550. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

pasir dan kerikil (batu pecah) yang 

digunakan termasuk jenis agregat normal 

sesuai Tjokrodimuljo (2007) yang 

memiliki berat jenis anatara 2.50-2.70. 

Gradasi Agregat Halus 

Berdasarkan pemeriksaan gradasi 

agregat yang telah dilakukan diperoleh 

hasil bahwa pasir berada dalam zone II 

yaitu pasir agak kasar, dengan nilai 

modulus halus butir (MHB) yang 

didapatkan sebesar 2.945. Hal ini 

menunjukkan agregat halus memenuhi 

persyaratan modulus kehalusan butiran 

sebesar 1.5-3.8 (Tjokrodimuljo, 2007). 

Makin besar niai modulus halus 

menunjukkan bahwa makin besar butir-

butir agregatnya. 

Gradasi Agregat Kasar 

Melalui prosedur yang sama 

sperti gradasi agregat halus, hasil 

pemeriksaan kerikil (batu pecah) 

didapatkan modulus kehalusan butiran 

sebesar 6.659 dengan diameter butiran 

maksimum yang digunakan sebesar 20 

mm. Hal ini menunjukan batu pecah yang 

digunakan telah memenuhi persyaratan 

modulus kehalusan butiran sebesar 6.0-7.1 

(Tjokrodimuljo, 2007). 

Pemeriksaan Kadar Lumpur 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 

kadar lumpur rata-rata pada pasir sebesar 

0.456%. Dengan demikian pasir tersebut 

dapat dipakai sebagai bahan penyusun 

beton sesuai dengan pernyataan 

(Tjokrodimuljo, 2007) dimana syarat 

kandungan lumpur agregat halus adalah 

kurang dari 5% dari berat agregat. 

Hasil Pengujian Beton 

Dari hasil pengujian kuat tekan, 

modulus elastisitas, kuat lentur dan kuat 

geser tersebut dapat dilihat bahwa beton 

mengalami penurunan kekuatan berupa 

penurunan kuat tekan, modulus elastisitas, 
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lentur dan geser. Untuk kuat tekan sendiri 

pada beton normal tanpa serat mengalami 

kenaikan kekuatan pada suhu 200oC, hal 

tersebut dikarenakan pada benda uji yang 

dibakar sampai suhu 200oC menyebabkan 

penguapan air dan penetrasi air kedalam 

rongga- rongga beton lebih dalam sehingga 

memperbaiki lekatan antar partikel.  

Namun jauh di atas temperatur 

200oC baik kuat tekan, modulus elastisitas, 

kuat lentur dan kuat geser beton sama-

sama mengalami penurunanan yang 

signifikan. Hal ini disebabkan karena 

benda uji yang dipanaskan hingga di atas 

800oC, mengalami degradasi berupa 

pengurangan kekuatan yang cukup 

signifikan yang mungkin tidak akan 

kembali lagi (recovery) setelah proses 

pendinginan yang disebabkan oleh 

berubahnya unsur C-S-H yang merupakan 

unsur utama yang menopang kekuatan 

beton menjadi kapur bebas (CaO) dan SiO2 

yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. 

Disamping itu pada temperatur ini 

terjadi penurunan lekatan antara batuan 

dan pasta semen yang ditandai oleh retak-

retak dan kerapuhan beton, sehingga 

kekuatan beton sangat kecil atau tidak 

mempunyai kekuatan sama sekali. 

Tingginya kehilangan kekuatan dan dapat 

tidaknya kekuatan material kembali seperti 

semula ditentukan oleh jenis material yang 

digunakan, tingkat keparahan pada proses 

kebakaran dan lama waktu pembakaran. 

Berbeda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dessy dkk (2013) 

yang menyatakan bahwa dengan 

menambahkan serat karet kedalam 

campuran beton dapat menggantikan 

kehilangan air yang terjadi akibat suhu 

tinggi sehingga mengurangi penurunan 

kekuatan yang terjadi. Pada penelitian ini 

didapatkan bahwa serat karet roda akan 

menyusut jika terkena suhu diatas 2000C 

dan kehilangan sifat daktilnya sehingga 

tidak lagi dapat meningkatkan kekuatan 

beton. 

 

Waktu Pembakaran Beton 

Pembakaran benda uji dilakukan 

di SMK 5 Mataram menggunakan tungku 

pembakaran yang menggunakan bahan 

bakar gas dan dilengkapi dengan 

termokopel sebagai alat pengukur suhu. 

Pembakaran dilakukan pada variasi 

temperatur yaitu 200⁰C, 500⁰C, dan 800⁰C 

dengan waktu penahanan suhu selama 2 

jam. Waktu yang diperlukan untuk 

mencapai suhu 200⁰C, 500⁰C, dan 800⁰C 

dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

 
Tabel 3. Waktu Temperatur 
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Gsmbar 2. Grafik Kurva Waktu- 

Temperatur Beton Normal 
 

 
Gambar 3. Grafiik Kurva Waktu- 

Temperatur Beton Serat 
 

Dari gambar 2, gambar 3 yang 

merupakan hasil eksperimen dan gambar 1 

yang merupakan kurva waktu- temperature 

standar terlihat sedikti  perbedaan dimana 

untuk mencapai suhu 2000C, 5000C, 8000C 

membutuhkan waktu yang berbeda- beda. 

Dimana hal tersebut dikarenakan cepat 

lambatnya waktu pencapaian suhu 

tergantung dari besar kecilnya nyala api 

yang digunakan saat proses pembakaran 

berlangsung. 

 

Pengamatan Warna dan Kondisi Visual 

Beton 

Hasil pengamatan warna dan 

kondisi visual terhadap beton setelah 

dilakukan pembakaran dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4. Perubahan Warna Beton 

 

Berdasarkan hasil diatas terjadi 

perbedaan perubahan warna yang 

dihasilkan dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan, bila beton 

dipanasi sampai suhu sedikit di atas 300˚C, 

beton akan berubah warna menjadi merah 

muda. Jika di atas 600˚C, akan menjadi 

abu-abu agak hijau dan jika sampai di atas 

900˚C menjadi abu-abu. Namun jika 

sampai di atas 1200˚C akan berubah warna 

menjadi kuning (Tjokrodimuljo, 2000 

dalam Ahmad, 2009). Hal tersebut 

menunjukan bahwa pemeriksaan dengan 

pengamatan biasa memiliki kelemahan 

dikarenakan tidak semua beton akan 

menunjukan perubahan yang dimaksud. 

Perubahan warna dan kondisi visual pada 

beton pasca bakar dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4. Perubahan Warna Dan Kondisi 
Visual Beton Pasca Bakar 

 
Selain terjadi perubahan warna dan 

kondisi visual akibat kenaikan temperatur, 

beton juga mengalami penurunan berat 

setelah dilakukan pembakaran dengan 

variasi temperatur. Hasil penurunan berat 

beton setelah proses pembakaran dapat 

dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 2 berikut: 

Tabel 5. Penurunan Berat Beton Silinder 

 
 

 
Gambar 5.  Grafik Penurunan Berat Beton 

Dari Gambar 5 menunjukkan 

bahwa penurunan berat beton semakin 

besar seiring dengan kenaikan temperatur 

yang diberikan. Hal ini disebabkan karena 

pada saat proses pembakaran air yang 

terkandung dalam beton mengalami 

penguapan. 

Analisa Penjalaran Panas 

 Perhitungan distribusi penjalaran 

panas yang digunakan dalam menganalisa 

pada penelitian ini adalah metode 

wickstrom (Purkis, 1996). Hasil 

peperhitungan penjalaran panas dengan 

metode Wickstrom dapat dilihat pada 

Tabel 5 berikut : 

Tabel 6.  Analisa Penjalaran Panas 
Wickstrom 

 

Dari Tabel 6 dapat dilihat jika 

suhu yang diterima pada beton berbeda- 

beda pada tiap kedalamannya dengan 

waktu penahanan suhu selama 2 jam dan 

diameter benda uji 15cm. Pada Gambar 6 

ditampilkan penampang beton dan panas 

yang diterima beton pada masing- masing 

kedalaman beton: 

 
Gambar 6. Penjalaran Panas Wickstrom 
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Pengujian Kuat Tekan Beton Pasca 
Pembakaran 

 
Gambar 7. Grafik Penurunan Kuat Tekan 

 

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa 

kuat tekan tertinggi didpatkan pada beton 

serat tanpa pembakaran yaitu sebesar 

34,065 Mpa. dan kuat tekan terendah 

terdapat pada beton serat yang dibakar 

sampai suhu 8000C sebesar 18,684 Mpa. 

Pada beton normal yang dibakar sampai 

suhu 2000C kuat tekannya meningkat 

sebesar 28,969 Mpa, dimana hal tersebur 

disebabkan karena ketika sedikit diatas 

1000C air yang secara kimiawi terikat erat 

dalam pasta menguap, selanjutnya ketika 

jauh diatas 1000C air yang secara kimiawi 

terikat erat dalam pasta juga menguap 

(Tjokrodimuljo dalam Sulendra & Tatong, 

2008). Berbeda dengan beton serat yang 

dibakar sampai suhu 2000C tidak 

mengalami peningkatan melainkan 

penurunan, hal ini bisa saja disebabkan 

karena pada saat proses pembuatan benda 

uji perlu diperhatikan saat pengadukan dan 

pemadatan, karena apabila dalam 

pemadatan tidak baik, benda uji akan 

mengalami kropos yang dapat 

mempengaruhi hasil uji. Ketahanan beton 

normal terhadap temperature lebih tinggi 

dibandingkan dengan beton serat, hal 

tersebut terlihat dari persentase penurunan 

kuat tekan yang terjadi pada beton serat 

lebih drastis dibandingkan dengan 

penurunan yang terjadi pada beton normal. 

Pengujian Modulus Elastisitas Pasca 

Pembakaran 

 
Gambar 8. Grafik Penurunan Modulus 

Elastisitas 
 

Dari Gambar 8 dapat dilihat bahwa 

modulus elastisitas masing- masing 

mengalami penurunan baik beton normal 

maupun beton serat yang dibakar pada 

suhu 2000C, 5000C dan 8000C. Modulus 

elastisitas tertinggi terdapat pada beton 

serat tanpa pembakaran yaitu sebesar 

25567 Mpa. sedangkan modulus elastisitas 

terendah terdapat pada beton normal yang 

dibakar pada temperatur 8000C sebesar 

15933 Mpa. Sama halnya dengan kuat 

tekan ketahanan beton normal terhadap 

temperatur lebih tinggi dibandingkan 

dengan beton serat, hal tersebut terlihat 

dari persentase penurunan modulus 

elastisitas beton serat lebih drastis 

dibandingkan dengan beton normal. 
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Pengujian Kuat Lentur Beton Pasca 

Pembakaran 

 
Gambar 9. Grafik Penurunan Kuat Lentur 

 

Dari gambar 9 dapat dilihat 

bahawa kuat lentur tertinggi terdapat pada 

beton serat tanpa pembakaran sebesar 

5,267 Mpa, hal tersebut dikarenakan 

penambahan serat kedalam beton 

dimaksudkan untuk menambah kekuatan 

tarik beton. Kuat tarik beton yang rendah 

dapat menimbulkan retak dini pada beton 

sehingga kekuatan beton berkurang. 

Berdasarkan penelitian, dengan adanya 

serat menyebabkan beton menjadi lebih 

daktail daripada beton biasa. 

(Tjokrodimuljo, 2007). Namun tidak hanya 

terbatas pada kuat tarik saja, kuat lentur 

dan kuat geser pun mengalami peningkatan 

kekuatan karena kuat lentur dan kuat geser 

juga memiliki perilaku tarik saat menahan 

beban lentur dan beban geser (Lukito, 

2011).  Sedangkan kuat lentur terendah 

terdapat pada beton serat yang dibakar 

pada suhu 8000C sebesar 2,978 Mpa. 

Ketahanan beton normal terhadap 

temperatur lebih tinggi dari beton serat, hal 

tersebut dikarenakan dari pengujian 

didapatkan bahwa bahan serat karet akan 

mengalami penyusutan dan kehilangan 

sifat daktil secara drastis jika terkena suhu 

diatas 2000C yang menyebabkan bahan 

serat tidak lagi dapat menahan beban lentur 

yang diberikan 

 

Pengujian Kuat Geser Beton Pasca 

Pembakaran 

 
Gambar 10. Grafik Penurunan Kuat Geser 

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa 

kuat geser tertinggi terdapat pada beton 

serat tanpa pembakaran yaitu sebesar 

11,852 Mpa. dan kuat geser terendah 

terdapat pada beton serat yang dibakar 

sampai suhu 8000C sebesar 9,87 Mpa. 

Ketahan beton serat pada suhu tinggi lebih 

rendah dibandingkan beton normal, hal 

tersebut dapat dilihat pada grafik yang 

menunjukan bahwa presentase penurunan 

yang terjadi pada beton serat lebih rendah 

dibandingkan beton normal. Sama halnya 

dengan kuat lentur penurunan kuat geser 

disebabkan karena serat karet yang 

digunakan sebagai bahan tambah untuk 

meningkatkan kuat geser mengalami 

penyusutan dan kehilangan sifat daktailnya 

saat terkena suhu diaatas 2000C yang 

menyebabkan serat tidak lagi dapat 



13 
 

menahan beban geser yang diberikan pada 

beton. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penambahan serat karet roda 

kedalam campuran beton dengan 

proporsi serat 1% dari berat 

volume beton dapat meningkatkan 

kuat tekan, modulus elastisitas, 

kuat lentur dan kuat geser pada 

umur 45 hari setelah dilakukan 

perawatan perendaman selama 28 

hari berturut- turut sebesar 34,065 

Mpa, 25567 Mpa, 5,627 Mpa, dan 

11,852 Mpa lebih tinggi 

dibandingkan dengan beton 

normal tanpa tambahan serat karet 

roda. 

2. Terjadi perubahan warna pada 

beton setelah pembakaran dimana 

pada pembakaran pertama yaitu 

pada suhu 8000C warna beton 

menjadi kecoklatan, sedangkan 

pada pembakaran kedua pada suhu 

5000C warna beton menjadi abu- 

abu dan suhu 8000C menjadi 

kecoklatan seperti pada 

pembakaran pertama. 

3. Penurunan berat juga terjadi akibat 

kenaikan suhu, berat sisa pada 

beton normal dan beton serta pada 

suhu 2000C, 5000C dan 8000C 

berturut- turut sebesar 98,413%, 

98,319%, 97,753% dan 98,889%, 

98,563%, 97,514%. 

4. Selain itu beton juga mengalami 

penurunan kekuatan. Kuat tekan, 

modulus elastisitas, kuat lentur dan 

kuat geser terendah terdapat pada 

beton serat karet roda yang dibakar 

sampai dengan suhu 8000C, 

ketahanan beton serat karet roda 

terhadap suhu tinggi lebih rendah 

dibandingkan beton normal 

dimana kuat tekan, modulus 

elastisitas, kuat lentur dan kuat 

geser sisa rata- ratanya setelah 

terkena suhu sampai dengan 8000C 

berturut- turut sebesar 54,848%, 

64,625%, 56,540%, dan 75,000% 

lebih rendah dibandingkan beton 

normal. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka disarankan agar 

penelitian ini dapat dikembangkan 

sehingga didapatkan hasil yang lebih 

lengkap.  

Adapun penelitian yang bisa 

dilaksanakan sebagai kelanjutan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Penambahan serat kedalam beton 

dengan bentuk yang bereda 
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(misalnya pemakaian serat 

berbentuk serbuk). 

2. Pengaruh metode perawatan beton 

terhadap beton serat pasca bakar. 

3. Pengaruh kadar air beton serat 

terhadap beton serat pasca bakar. 

4. Agar diperoleh benda uji yang baik 

perlu diperhatikan saat 

pengadukan dan pemadatan, 

karena apabila dalam pemadatan 

tidak baik, benda uji akan 

mengalami kropos yang dapat 

mempengaruhi hasil uji. 
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