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PENGARUH KUAT LENTUR BALOK SELF HEALING CONCRETE 

DENGAN BAKTERI BACILLUS SP TERHADAP VARIASI UMUR 

BETON1 
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INTISARI 

 Perkembangan kemajuan bidang industri konstruksi di Indonesia cukup 

pesat. Beton merupakan bahan material yang paling banyak digunakan dalam 

industri konstruksi untuk membuat bangunan, jembatan dan jenis struktur lainnya. 

Keunggulan beton diantaranya memiliki kuat tekan yang tinggi dan tahan terhadap 

suhu yang tinggi. Disamping itu beton juga memiliki kelemahan yaitu bersifat getas 

dan memiliki kuat tarik yang rendah sehingga mudah terjadi keretakan pada beton.  

 Sebagai material yang sangat banyak digunakan, perkembangan inovasi 

teknologinya pun berjalan sangat cepat. Beton adalah salah satu struktur yang 

terus berkembang dengan selalu adanya inovasi penggunaan material baru, Salah 

satu inovasi dengan menggunakan self healing concrete. Metode self healing 

concrete yang dilakukan dengan bantuan campuran berbagai jenis bakteri. 

 Penelitian ini mencoba mengaplikasikan bakteri Bacillus Sp sebagai agen 

pemulihan diri secara mandiri dengan takaran cairan bakteri yang berbeda–beda 

sehingga dapat membantu menutupnya keretakan pada balok beton bertulang 

dengan bentuk persegi panjang yang dibuat berukuran 150 x 150 x 600 mm dengan 

durasi umur yang berbeda–beda, konsepnya adalah ketika terjadi keretakan pada 

permukaan balok, maka bakteri jenis Bacillus Sp diinjeksi pada beton. Kemudian, 

dilakukan pembebanan dua titik dan diamati agar diperoleh perbandingan nilai 

kuat lentur maksimal dari beton yang menggunakan bakteri dengan beton tanpa 

bakteri. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lentur beton normal yaitu 

sebesar 7,7 MPa, sedangkan kuat lentur rata-rata balok beton yang menggunakan 

bakteri Bacillus Sp dengan umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari berurutan 

adalah 9 MPa, 11,62 MPa, 10,85 MPa, 13,15 MPa. Sementara itu, persentase 

perbandingan kekuatan lentur beton yang berumur 28 hari antara beton normal 

dan beton bakteri yaitu sebesar 71 %. Dari penelitian diketahui bahwa pola 

keruntuhan yang terjadi pada balok beton normal dan balok beton bakteri 

merupakan retak lentur pada saat kondisi beban maksimum. Hal ini disebabkan 

karena terjadi retak pada posisi tengah bentang balok. 
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1. PENDAHULUAN  

 

 Perkembangan kemajuan 

bidang industri konstruksi di 

Indonesia cukup pesat. Beton 

merupakan bahan material yang 

paling banyak digunakan dalam 

industri konstruksi untuk membuat 

bangunan, jembatan dan jenis struktur 

lainnya. Keunggulan beton 

diantaranya memiliki kuat tekan yang 

tinggi dan tahan terhadap suhu yang 

tinggi. Disamping itu beton juga 

memiliki kelemahan yaitu bersifat 

getas dan memiliki kuat tarik yang 

rendah sehingga mudah terjadi 

keretakan pada beton. 

 Beton dituntut memiliki sifat 

yang kuat, namun keretakan pada 

material tersebut sangat sulit 

dihindari dan merupakan fenomena 

yang umum terjadi. Sebagai material 

yang sangat banyak digunakan, beton 

mendapat tempat khusus dalam dunia 

konstruksi, perkembangan inovasi 

teknologinya pun berjalan sangat 

cepat. Beton adalah salah satu 

struktur yang terus berkembang 

dengan selalu adanya inovasi 

penggunaan material baru, salah satu 

inovasi dengan menggunakan self 

healing concrete. Metode self healing 

concrete yang dilakukan dengan 

bantuan campuran berbagai jenis 

bakteri. Pemilihan bakteri sebagai 

campuran lain pada beton 

dikarenakan bahan ini adalah bahan 

yang dapat berkembang biak dengan 

sendirinya di saat terjadi keretakan 

dalam beton dan hanya membutuhkan 

udara dan air untuk bisa berkembang 

biak dan memperbanyak diri. 

 Penelitian ini mencoba 

mengaplikasikan suatu jenis spesies 

dari bakteri Bacillus yaitu bakteri 

Bacillus Sp sebagai agen pemulihan 

diri secara mandiri dengan takaran 

cairan bakteri yang berbeda–beda 

sehingga dapat membantu 

menutupnya keretakan pada balok 

beton bertulang dengan bentuk 

persegi panjang yang di buat 

berukuran  150 x 150 x 600 mm 

dengan durasi umur yang berbeda– 

beda. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

mengetahui nilai kuat lentur rata-rata 

dari beton normal dengan  

menggunakan bakteri Bacillus Sp 

dengan durasi umur pengujian yaitu 7 

hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. 

Kemudian membandingkan nilai kuat 

lentur antara balok beton normal dan 

balok beton bakteri dan mengamati 

pola keruntuhan yang terjadi pada 

balok akibat pembebanan dua titik. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Analisis perbandingan yang 

dilakukan pada beton normal dan 

beton bakteri dilakukan dengan 

membandingkan nilai kuat lentur 

rata-rata antara beton. 

Studi atau literatur penunjang analisis 

potensi bakteri Bacillus Sp mengenai 

kuat lentur balok belum ada, namun 

penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya berkaitan dengan kuat 

tekan beton adalah sebagai berikut. 

1. Achal (2010) melakukan 

penelitian mengenai sebuah 

strategi baru untuk memulihkan 

struktur dengan cara 

biomineralization kalsium 

karbonat menggunakan mikroba, 

seperti pada genus dari spesies 

Bacillus. Penelitian ini meneliti 

efek dari Bacillus Sp. CT-5 

terhadap kekuatan tekan yang 

terisolasi dari semen. Dari 

penelitian didapatkan Kekuatan 

tekan meningkat secara signifikan 

untuk kubus mortar yang 

mengandung mikroba sel. 

Kekuatan tekan tertinggi 



Naskah Tugas Akhir 2017 | Erpandi 3 

 

 

diperoleh dengan kubus mortar 

yang menggunakan Bacillus Sp. 

CT-5 yang diinkubasi selama 28 

hari (31 Mpa) dibandingkan 

dengan yang menggunakan air 

(23 Mpa), dan media NBU (24 

Mpa). Dalam 28 hari, ada 

perbaikan 36% dalam kuat tekan 

mortar dengan menggunakan 

bakteri dibandingkan dengan 

benda uji kontrol. 

2. Parnnika (2013) melakukan 

penelitian dengan mikrobiologis 

peningkatan teknik crack 

remediation (MECR) digunakan 

untuk remediasi yang melibatkan 

proses memasukkan mikroba 

selektif, dimana aktivitas 

metabolisme mikroba 

mempromosikan kalsium 

karbonat (kalsit) curah hujan,  

3. sehingga mengurangi konsentrasi 

pori dan meningkatkan kekuatan 

dan daya tahan tekannya. 

 

 
Gambar 1. Perubahan kuat tekan 

kubus mortar semen di selang 

waktu 3, 7 dan 28 hari masing-

masing. 

Tidak ada banyak peningkatan 

kuat tekan beton bakteri selama 

periode pengobatan awal untuk 

sekitar 7 hari meskipun 

menyebabkan peningkatan yang 

signifikan hingga 28 hari. 
3. LANDASAN TEORI 

 

A. Beton 

 Beton merupakan 

bahan dari campuran antara 

air, semen, agregat halus, dan 

agregat kasar, dengan bahan 

tambahan yang bervariasi 

mulai dari bahan kimia 

tambahan, serat, sampai 

bahan buangan non-kimia) 

pada perbandingan tertentu. 

  Campuran bahan–

bahan pembentuk beton harus 

ditetapkan sedemikian rupa, 

sehingga menghasilkan beton 

basah yang mudah dikerjakan, 

memenuhi kekuatan tekan 

rencana setelah mengeras dan 

cukup ekonomis. 

B. Bahan penyusun beton 

 Beton terdiri dari 

beberapa material sebagai 

bahan penyusun beton yaitu 

berupa semen, agregat, dan 

air. Berikut merupakan bahan-

bahan pembuatan beton 

adalah:  

 

1. Semen Portland 

Menurut SNI 15-2049-

2004 semen Portland 

adalah semen hidrolis 

yang dihasilkan dengan 

cara menggiling terak 

semen portland terutama 

yang terdiri atas kalsium 

silikat yang bersifat 

hidrolis dan digiling 

bersama-sama dengan 

bahan tambahan berupa 

satu atau lebih bentuk 

kristal senyawa kalsium 

sulfat dan boleh ditambah 

dengan bahan tambahan 

lain. 

2. Agregat 

 Agregat adalah butiran 

mineral alami yang 

berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran 

mortar atau beton. 

Agregat ini kira-kira 
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menempati sebanyak 70 

% volume mortar atau 

beton. Walaupun 

namanya hanya sebagai 

bahan pengisi, akan tetapi 

agregat sangat 

berpengaruh terhadap 

sifat-sifat betonnya, 

sehingga pemilihan 

agregat merupakan suatu 

bagian yang penting 

dalam pembuatan beton. 

 Cara membedakan 

jenis agregat yang paling 

banyak dilakukan ialah 

dengan didasarkan pada 

ukuran butir-butirnya. 

Agregat yang mempunyai 

ukuran butir-butir besar 

disebut agregat kasar, 

sedangkan agregat yang 

berbutir kecil disebut 

agregat halus. Ada dua 

jenis agregat, yaitu 

agregat halus dan agregat 

kasar (Tjokrodimuljo, 

1992). 

C. Self healing concrete 

1. Identification Self 

Healing 

 Bio-beton pertama kali 

diperkenalkan sebagai cara 

penyegelan Mount Rushmore. Ide 

beton bakteri-dimediasi pertama kali 

diperkenalkan oleh sebuah kelompok 

penelitian AS yang dipimpin oleh 

Prof Sookie Bang di akhir 1990-an. 

Prof Sookie Bang mempunyai ide 

untuk menggunakannya sebagai 

sealer di Gunung Rushmore, yang 

cocok terhadap efek dari iklim. Tim di 

South Dakota Sekolah Pertambangan 

dan Teknologi mengembangkan 

bakteri yaitu sistem kaca-manik yang 

diyakini meningkatkan kekuatan 

beton sampai 24 persen. Sayangnya, 

penerapan teori itu tidak pernah 

dibawa ke masyarakat luas karena 

kurangnya minat antara sektor 

rekayasa komersial pada saat itu 

(Deb, 2012). 

2. Bakteri Bacillus Sp 

 Bacillus Sp merupakan 

bakteri berbentuk batang, tergolong 

bakteri garam positif, motil, 

menghasilkan spora yang biasanya 

resisten pada panas, bersifat aerob 

(beberapa spesies bersifat anaerob 

fakultatif), katalase positif, dan 

oksidasi bervariasi. Menurut Bergey's 

Manual of Determinative 

Bacteriology, 8 th editions dalam 

Hadioetomo (1985) klasifikasi 

Bacillus Sp. adalah sebagai berikut: 

1) Kingdom : Procaryotae 

2) Divisi : Bacteria 

3) Kelas : Schizomycetes 

4) Bangsa : Eubacteriales 

5) Suku : Bacillaceae 

6) Marga : Bacillus 

7) Jenis : Bacillus spp. 

D. Kuat Tarik Baja 

 Berdasarkan SNI 07-2052-

2002 Tujuan metode ini adalah untuk 

mendapatkan nilai kuat tarik baja 

beton dan mengetahui beban ultimate 

maksimum. Perhitungan luas 

penampang dapat dilihat pada 

persamaan (1) 

𝐹
y

=  
𝑃

y

𝐴
          (1) 

Keterangan: 

𝐹
y
 = kuat tarik baja (MPa) 

𝑃
y
 = gaya tarik (N) 

A = Luas Penampang (mm²) 
E. Kuat Tekan Silinder 

 Kekuatan tekan beton 

merupakan kemampuan beton dalam 

menerima gaya tekan persatuan luas. 

Walaupun terdapat tegangan tarik 

yang kecil dalam beton diasumsikan 

semua tegangan tekan didukung oleh 
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beton tersebut. Pengujian kuat tekan 

beton dilakukan berdasarkan SNI 

1974:2011. Hitungan kuat tekan 

benda uji dinyatakan dengan 

membagi beban maksimum yang 

diterima oleh benda uji selama 

pengujian dengan luas penampang 

melintang rata dan hasilnya 

dibulatkan ke 1 angka desimal dengan 

satuan 0,1 MPa seperti yang tertera 

pada persamaan (2). 

𝑓 c

′
=

𝑃

𝐴
            (2) 

Keterangan: 

𝑓 c

′
 = kuat tekan beton (MPa) 

P = gaya tekan aksial (N) 

A = luas penampang melintang benda 

uji (mm²) 
F. Beban Lendutan 

 Lendutan beton bertulang 

diakibatkan karena beban yang 

bekerja, sehingga harus direncanakan 

kekakuan dan dapat membatasi 

lendutan. Bentang pada balok beton 

bertulang panjang maka lendutan 

akan besar. Didapat hubungan 

lendutan yaitu hubungan momen 

lentur (M) dengan kekakuan 

penampang (EI). 
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
=

𝑀

𝐸𝐼
           (3) 

Untuk menghindari terjadinya 

keruntuhan pada balok, lendutan 

dibatasi dengan menggunakan ijin 

maksimum yaitu tidak boleh lebih 

besar dari 
𝐿

240
. 

G. Pola Keruntuhan 

Menurut Nawy (1998), ada 3 jenis 

keruntuhan balok yaitu: 

1. Keruntuhan Lentur 

Keruntuhan lentur adalah retak 

vertikal memanjang dari sisi tarik 

balok dan mengarah ke atas sampai 

daerah sumbu netralnya. 

2. Keruntuhan geser 

Keruntuhan geser terjadi pada bagian 

web balok beton bertulang baik 

sebagai retak bebas atau 

perpanjangan retak lentur. 

3. Keruntuhan geser-lentur 

Pola keruntuhan geser-lentur 

umumnya terjadi pada balok pra 

tegang dan non prategang. 

H. Kuat Lentur Balok 

 Berdasarkan SNI 4431:2011 

tentang metode pengujian kuat lentur 

normal dengan dua titik pembebanan. 

Kuat lentur beton adalah kemampuan 

balok beton yang diletakkan 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. . Rumus-rumus 

perhitungan yang digunakan adalah: 

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: 

σ i =
P.L

b.h²
         (4) 

b. Untuk pengujian dimana 

patahnya benda uji ada diluar 

pusat ( daerah 1/3 jarak titik 

perletakkan bagian tengah), 

dan jarak antar titik pusat dan 

titik patah kurang dari 5%  

dari jarak antara titik 

perletakan maka kuat lentur 

beton dihitung menurut 

persamaan sebagai berikut: 

σ i =
P.a

b.h²
        (5) 

4. METODOLOGI PENELITIAN 

 

a. Bahan dan material 

 Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Agregat halus yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari 

Sungai Progo. Agregat halus 

berfungsi sebagai bahan pengisi 

dalam campuran beton. 

2. Agregat kasar yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa kerikil 

yang berasal dari Gunung Merapi. 

3. Semen yang digunakan adalah 

semen Gresik. 

4. Air yang diambil dari 

Laboratorium Teknologi Bahan 

Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

5. Bakteri Bacillus Sp sebagai bahan 

tambahan yang digunakan untuk 

perbaikan kerekatan pada beton. 

6. Air suling digunakan sebagai 

bahan pemeriksaan berat jenis dan 

penyerapan air. 

7. Oli digunakan untuk melapisi 

dinding bekisting. 

8. Spiritus digunakan sebagai bahan 

bakar lampu spirtus. 

9. Alkohol dengan kadar 70 % 

digunakan sebagai cairan 

pembilas peralatan setelah 

menggunakan bakteri. 

10. Cat putih dengan merk Aries yang 

digunakan untuk mengecat 

permukaan balok. 

11. Lem dengan merk Devcon 

berfungsi untuk merekatkan kaca 

pada permukaan balok. 

b. Alat-alat yang digunakan 

1. Timbangan Timbangan dengan 

merk Ohauss dengan ketelitian 

0,1 gram memiliki kapasitas 150 

kg. 

2. Oven dengan merk Binder dengan 

temperatur 100°C - 110°C, untuk 

media pengeringan material 

dalam pemeriksaan karakteristik 

material. 

3. Mesin penggerak ayakan 

(Electric Sieve Shaker) dengan 

merk Tatonas dan satu set ayakan 

standar ASTM. 

4. Piknometer / Erlenmeyer dengan 

merk pyrex dengan kapasitas 500 

ml. 

5. Mesin abrasi Los Angeles dengan 

merk Tatonas, untuk menguji 

tingkat keausan agregat kasar. 

6. Bola-bola baja dengan diameter 

4,68 cm dan berat masing-masing 

antara 190 gram sampai dengan 

445  gram. 

7. Gelas ukur dengan merk Herma 

memiliki kapasitas maksimum 

1000 ml. 

8. Gelas ukur dengan kapasitas 50 

mL digunakan untuk menakar 

kadar cairan bakteri. 

9. Nampan besi untuk wadah bahan 

uji material. 

10. Penumbuk besi untuk menumbuk 

campuran beton yang sudah 

dimasukkan ke dalam bekisting. 

11. Kuas digunakan untuk 

mengoleskan oli pada bekisting. 

12. Cetok dan talam besi untuk 

mengaduk dan menampung 

adukan campuran beton ke dalam 

bekisting. 

13. Kerucut Abram, untuk 

mengetahui nilai slump test. 

14. Mistar dan kaliper, untuk 

mengukur tinggi slump dan 

mengukur dimensi silinder beton. 

15. Mesin kuat tekan dengan merk 

Hung Ta dengan kapasitas 150 

MPa, untuk menguji dan 

mengetahui nilai kuat tekan beton 

yang telah dibuat. 

16. Bekisting kayu, untuk cetakan 

benda uji berupa balok bertulang 

dengan ukuran 150 mm x 150 mm 

x 600 mm. 

17. Meteran yang digunakan untuk 

mengukur dimensi benda uji. 

18. Mesin kuat lentur digunakan 

untuk pengujian kuat lentur balok 

beton. 
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19. Cetakan silinder beton dengan 

diameter 150 mm dan tinggi 300 

mm. 

20. Tulangan diameter 4 dan 6 mm. 

21. Kaca sebagai dudukan untuk 

pembacaan dial gauge. 

22. Karung goni sebagai media 

perawatan balok. 

23. Suntikan sebagai alat yang 

digunakan untuk memasukkan 

bakteri ke balok beton. 

24. Sarung tangan karet dan masker 

yang digunakan untuk keamanan 

dalam mengaplikasikan bakteri 

dalam proses perawatan. 

c. Bagan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Penelitian 

 

 

d. Pelaksanaan Penelitian 

1. Rancangan campuran beton 

(Mix Design) 

Perancangan campuran beton 

berdasarkan (SK SNI SNI 

7656:2012). 

a. Menggunakan cetakan 

silinder beton berukuran 150 

mm x 300 mm. 

b. Menggunakan bekisting balok 

dengan ukuran 150 mm x 150 

mm x 600 mm. 

c. Agregat kasar yang digunakan 

ukuran 10 mm dan agregat 

Mulai 

Mengumpulkan Data dan Informasi 

Pengujian Karakteristik Material Beton 

Mix Design 

Pembuatan Bekesting Balok 

Pembuatan Beton Segar 

Pengambilan Data dan Pembahasan 

 

Pengujian Kuat Lentur Tahap II Setelah Dilakukan Self Healing 

 

Perendaman (28 Hari) 

 

Pengujian Kuat Lentur Tahap I dengan Beban First Crack 

Pemulihan Keretakan Self Healing Concrete (Bakteri Bacillus Sp.) 

Agregat Halus  

a. Analisis Gradasi 

Butiran 

b. Berat Jenis  

c. Kadar Air 

d. Kadar Lumpur 

e. Berat Satuan 
 

Agregat Kasar 

a. Berat Jenis 

b. Kadar Air 

c. Kadar 

Lumpur 

d. Keausan 

e. Berat Satuan 

 

Memenuhi 

Syarat 

Pengujian 

Kembali 

Bahan 

Material 

Kesimpulan 

Selesai

Persiapan Alat dan Bahan 

Persiapan Alat dan Bahan 

A 

A 



Naskah Tugas Akhir 2017 | Erpandi 8 

 

 

halus yang digunakan berapa 

pada daerah 3. 

d. Fas yang digunakan bernilai 

0,47. 

e. Variasi takaran cairan bakteri 

yaitu 50 ml, 60 ml, 70 ml. 

 

5. HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 

a. Hasil Pengujian Kuat 

Lentur 

Dari hasil pengujian kuat 

lentur balok beton bakteri 

diketahui bahwa nilai kuat 

lentur dengan umur 7 hari, 14 

hari, 21 hari, 28 hari berturut-

turut adalah sebagai berikut 

8,96 MPa, 11,62 MPa, 10,85 

MPa, dan 13,15 MPa. 

Perbandingan peningkatan 

kuat lentur beton bakteri dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Perbandingan 

peningkatan kuat lentur beton 

bakteri. 

b. Hasil Perbandingan Kuat  

Gambar 4. Grafik 

hubungan antar 

displacement dan beban 

antara beton normal dan 

beton bakteri 1. 

 

c. Lentur Balok Normal 

dengan Balok Bakteri 
Dari hasil pengujian diketahui 

hubungan antara displacement 

dan beban antar setiap balok. 

Perbandingan kuat lentur 

antara balok beton normal 

dengan balok beton bakteri 

didapatkan selama beton 

berumur 28 hari. Nilai kuat 

lentur balok beton normal 

sebesar 7,69 MPa dan balok 

beton bakteri sebesar 13,15 

MPa. Persentase 

perbandingan kuat lentur dari 

beton normal dengan beton 

bakteri sebesar 71% 

dibandingkan kuat lentur 

tanpa bakteri. Hal ini 

disebabkan dengan adanya 

bakteri dapat menghasilkan 

senyawa kalsit sehingga 

berdampak positif terhadap 

kuat lentur beton bakteri. 

Grafik hubungan antar 

displacement dan beban 

antara beton normal dan beton 

bakteri 1  dapat dilihat pada 

Gambar 4 dan grafik 

hubungan antar displacement 

dan beban antara beton 

normal dan beton bakteri 2 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik 

hubungan antar 

displacement dan beban 

antara beton normal dan 

beton bakteri 2. 

 

d. Pola Keruntuhan Balok 

Pada saat pengujian kuat 

lentur balok beton normal dan 

beton bakteri selama 28 hari 

terjadi pola keretakan lentur 

pada balok. Pengujian pada 

balok beton normal dilakukan 

langsung dengan beban 

maksimum sebesar 4000 kg 

sehingga retak yang 

ditimbulkan yaitu retak yang 

makro ditengah bentang 

balok. Retak beban 

maksimum balok beton 

normal dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. Retak beban 

maksimum balok beton 

normal. 

 

Pada balok beton bakteri yang 

berumur 28 hari pengujian 

kuat lentur dilakukan secara 

bertahap sehingga keretakan 

terjadi pada 3 fase yaitu retak 

saat masa first crack, retak 

pada masa perawatan balok, 

dan retak pada masa 

pembebanan maksimum. 

Retak saat masa first crack 

dapat dilihat pada Gambar 7, 

retak pada masa perawatan 

balok dapat dilihat pada 

Gambar 8, dan retak pada 

masa pembebanan maksimum 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 7. Retak saat masa 

first crack balok beton 

bakteri. 

 

Gambar 8. Retak pada masa 

perawatan balok beton 

bakteri. 

 

Gambar 9. Retak pada masa 

pembebanan maksimum 

balok beton bakteri. 
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6. KESIMPULAN DAN 

SARAN 

a. Kesimpulan 
1.) Penambahan bakteri 

Bacillus Sp pada beton 

mampu meningkatan 

kekuatan lentur yang 

lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan 

beton tanpa bakteri. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kuat lentur beton 

normal yaitu 7,7 MPa, 

sedangkan  kuat lentur 

rata-rata balok beton 

yang menggunakan 

bakteri Bacillus Sp 

dengan umur 7 hari, 

14 hari, 21 hari, dan 28 

hari berurutan adalah 

9 MPa, 11,62 Mpa, 

10,85 MPa, 13,15 

MPa. 

2.) Persentase 

perbandingan 

kekuatan lentur beton 

yang berumur 28 hari 

antara beton normal 

dan beton bakteri yaitu 

sebesar 71 %. 

3.) Pola keruntuhan balok 

beton normal dan 

balok beton bakteri 

yang terjadi 

merupakan retak 

lentur pada saat 

kondisi beban 

maksimum. Hal ini 

disebabkan karena 

terjadi retak pada 

posisi tengah bentang 

balok. 

b. Saran 

1.) Perlu melakukan 

penelitian untuk 

mempertimbangkan 

nilai kuat lentur balok 

dengan menambahkan 

bakteri secara berkala 

setiap hari. 

2.) Penelitian selanjutnya 

harus menggunakan 

SEM (Scanning 

Electron Microscope) 

untuk mengetahui 

persentasi perubahan 

dimensi perbaikan 

keretakan beton. 

3.) Menggunakan media 

perekat balok agar 

proses perekatan retak 

pada beton tidak 

memakan waktu yang 

lama. 
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