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BAB IV. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Pengujian Sifat Bahan Penyusun Beton 

Pengujian sifat-sifat dari material penyusun beton sebelum dilakukan 

perhitungan mix design yang akan digunakan sebagai takaran acuan saat proses 

pembuatan beton segar. Bahan penyusun beton berupa agregat halus dan agregat 

kasar dilakukan sifat fisik dan mekaniknya. Pengujian dari sifat segar beton serat 

yaitu pengujian slump test dan slump loss. Hasil pengujian yang diperoleh dari 

bahan penyusun beton dan sifat segar beton sebagai berikut ini. 

4.2 Hasil Pengujian Agregat Halus (Pasir) 

4.2.1 Pengujian Gradasi Butiran 

Hasil pengujian gradasi butiran dilakukan untuk menunjukan bahwa agregat 

halus yang barupa pasir dari Sungai Progo telah memenuhi persyaratan standarisasi 

agregat halus dari ASTM (2014). Tabel 4.1 menyajikan hasil pemeriksaan gradasi 

butiran untuk agregat halus yang dijadikan acuan dalam menentukan daerah 

gradasi. Pada gambar 4.1 menyajikan grafik yang diperoleh dari pengujian gradasi. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai modulus butir sebesar 2,3, hasil ini sesuai 

dengan persyaratan nilai MHB yaitu sebesar 1,5 sampai 3,8 (Mulyono, 2004). 

Perhitungan gradasi butiran agregat halus selengkapnya terdapat pada Lampiran 1. 

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan gradasi agregat halus 

Ukuran 
Lubang 
Ayakan 
(mm) 

Berat 
tertahan 
(gram) 

Berat 
tertahan 

(%) 

Berat 
tertahan 

komulatif 
(%) 

Berat lolos 
komulatif 

(%) 

No. 4 4,75 0 0 0 100 
No. 8 2,36 20 2 2 98 
No. 16 1,18 100 10 12 88 
No. 30 0,6 260 26 38 62 
No. 50 0,3 440 44 82 28 
No.100 0,15 140 14 96 4 

Pan  40 4 100 0 
Total  1000 100 330  
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Gambar 4.1 Hubungan berat lolos kumulatif dan ukuran butiran 

4.2.2 Pengujian Kadar Air Agregat Halus 

Hasil pengujian kadar air agregat halus yang berupa pasir Progo yang berasal 

dari Sungai Progo diperoleh nilai kadar air rata-rata 3,987% pada kondisi benda uji 

dalam keadaan jenuh kering permukaan (SSD). Ervianto, dkk. (2016) telah 

melakukan pemeriksaan kadar air terhadap agregat halus yang berupa pasir Progo, 

diperoleh nilai kadar air sebesar 4,575%. Selisih nilai kadar air dengan penelitian 

sebelumnya sebesar 0,59%. Hasil pemeriksaan persentase kadar air agregat halus 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 2. 

4.2.3 Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air 

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air dilakukan untuk menentukan 

berat jenis curah (bulk specific gravity), berat jenis jenuh kering muka (saturated 

surface dry, SSD), berat jenis tampak (apparent specific gravity) dan penyerapan 

agregat. Dari hasil pemeriksaan diperoleh berat jenis curah sebesar 2,486; berat 

jenis jenuh kering muka sebesar 2,602; berat jenis tampak sebesar 2,665 ; dan nilai 

penyerapan air agregat halus sebesar 2,459%. Mulyono, (2004) berdasarkan 

beratnya agregat dibagi menjadi tiga jenis yaitu agregat ringan, agregat normal, dan 

agregat berat. Agregat normal memiliki berat jenis pada rentang 2,5 – 2,7 yang 

biasanya digunakan pada pembuatan beton normal. Ervianto, dkk. (2016) 

melakukan penelitian terhadap berat jenis dan penyerapan agregat halus yang 
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berupa pasir progo, hasil yang diperoleh untuk berat jenis sebesar 2,59 dan untuk 

penyerapan air sebesar 0,26%. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air 

agregat halus dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.2.4 Pengujian Berat Satuan Agregat Halus 

Hasil pengujian berat satuan agregat halus dalam keadaan jenuh kering 

permukaan diperoleh hasil sebesar 1,327 gram/cm³. Pengujian berat satuan 

dilakukan untuk mengetahui agregat yang digunakan berongga atau mampat, maka 

semakin besar nilai berat satuan berarti semakin kecil rongga didalam agregat dan 

kemampatan agregatnya bagus. Sebaliknya, semakin rendah nilai berat satuan 

berarti semakin besar rongga didalam agregat dan kemampatan agregatnya rendah. 

Ervianto, dkk. (2016) melakukan pengujian berat satuan agregat halus berupa pasir 

progo memperoleh nilai berat satuan sebesar 1,31 gram/cm³. Selisih nilai berat 

satuan dengan penelitian sebelumnya sebesar 0,02 gram/cm³. Hasil pemeriksaan 

berat satuan agregat halus selengkapnya terdapat pada lampiran 4. 

4.2.5 Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus 

Hasil pengujian kadar lumpur agregat halus yang berupa pasir Progo 

diperoleh nilai kadar lumpur rata-rata sebesar 4,8%. Pengujian kadar lumpur 

agregat halus dilakukan untuk mengetahui agregat yang baik digunakan sebagai 

bahan penyusun beton harus memiliki kadar lumpur sekecil mungkin. Hasil ini 

berada dibawah standar persyaratan kadar lumpur maksimal agregat halus sebesar 

5% (BSN, 1989). Kadar lumpur yang diperoleh termasuk kategori sedang. Ervianto, 

dkk. (2016) melakukan pengujian kadar lumpur terhadap agregat halus yang berupa 

pasir Progo, dari pengujian tersebut diperoleh persentase kadar lumpur sebesar 

4,532%. Selisih nilai kadar lumpur dengan penelitian sebelumnya sebesar 0,27%. 

Hasil pemeriksaan persentase kadar lumpur selengkapnya terdapat pada lampiran 

5. 

Berdasarkan hasil pengujian sifat fisik dan mekaniknya agregat halus yang 

berupa pasir Progo dapat disimpulkan bahwa agregat halus yang digunakan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dari masing-masing pengujian sehingga 

agregat halus tersebut dapat digunakan sebagai campuran pembuatan beton. Hasil 

seluruh pengujian agregat halus terangkum dalam Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Hasil pemeriksaan agregat halus 

Jenis Pengujian Satuan Nilai 

Gradasi Butiran - 
Memenuhi standar 

(ASTM, 2014) 
Modulus Halus Butir - 2,29 

Kadar Air % 3,98 
Berat Jenis - 2,602 

Penyerapan Air % 2,669 
Berat Satuan gr/cm³ 1,327 

Kadar Lumpur % 4,8 
 

4.3    Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar (Kerikil) 

4.3.1 Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh nilai berat jenis agregat dalam 

keadaan jenuh kering sebesar 2,631 dan nilai penyerapan air sebesar 1,767%. 

Menurut Mulyono, (2004) agregat berdasarkan beratnya dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu agregat ringan, agregat normal, dan agregat berat. Agregat normal memiliki 

berat jenis pada rentang 2,5 – 2,7 yang biasanya digunakan pada pembuatan beton 

normal. Ervianto, dkk. (2016) melakukan penelitian terhadap berat jenis dan 

penyerapan agregat kasar yang berupa kerikil Clereng, hasil yang diperoleh sebesar 

2,63 untuk berat jenis dan 1,438% untuk penyerapan air. Selisih hasil pengujian 

yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya untuk berat jenis dan penyerapan air 

berturut-turut sebesar 0 dan 0,33%. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6.  

4.3.2 Pengujian Berat Satuan Agregat Kasar 

Hasil pengujia berat satuan agregat kasar dalam keadaan jenuh kering 

permukaan diperoleh hasil sebesar 1,348 gr/cm³. Pengujian berat satuan dilakukan 

untuk mengetahui agregat yang digunakan berongga atau mampat, maka semakin 

besar nilai berat satuan berarti semakin kecil rongga didalam agregat dan 

kemampatan agregatnya bagus. Sebaliknya, semakin rendah nilai berat satuan 

berarti semakin besar rongga didalam agregat dan kemampatan agregatnya rendah. 

Ervianto, dkk. (2016) melakukan pengujian berat satuan agregat kasar berupa 

kerikil Clereng memperoleh nilai berat satuan sebesar 1,55 gr/cm³. Selisih nilai 



 
41 

 

 
 

berat satuan dengan penelitian sebelumnya sebesar 0,20 gr/cm³. Hasil pemeriksaan 

berat satuan agregat kasar selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. 

4.3.3 Pengujian Kadar Air Agregat Kasar 

Hasil pengujian kadar air agregat kasar yang berupa kerikil Clereng diperoleh 

nilai kadar air rata-rata 2,17% dari kondisi benda uji dalam keadaan jenuh kering 

permukaan. Ervianto, dkk. (2016) melakukan pengujian kadar air terhadap agregat 

kasar yang berupa kerikil Clereng, diperoleh nilai kadar air sebesar 0,549%. Selisih 

nilai kadar air dengan penelitian sebelumnya sebesar 1,62%. Hasil pemeriksaan 

persentase kadar air agregat kasar selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. 

4.3.4 Pengujian Kadar Lumpur Agregat Kasar 

Hasil pengujian kadar lumpur agregat kasar yang berupa keriliki Clereng 

diperoleh nilai kadar lumpur rata-rata sebesar 1,684%. Nilai ini melampaui standar 

persyaratan kadar lumpur maksimal agregat kasar sebesar 1% (BSN, 1989). Kadar 

lumpur yang diperoleh dari hasil pemeriksaan termasuk kategori kotor sehingga 

agregat kasar harus dicuci kembali untuk mengurangi kadar lumpur yang melekat. 

Ervianto, dkk. (2016) melakukan pengujian kadar lumpur terhadap agregat kasar 

yang berupa kerikil Clereng, dari pengujian tersebut diperoleh persentase kadar 

lumpur sebesar 1,75%. Selisih nilai kadar lumpur dengan penelitian sebelumnya 

sebesar 0,07%. Hasil pemeriksaan persentase kadar lumpur selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 9. 

4.3.5 Pengujian Keausan Agregat Kasar 

Hasil pengujian keausan agregat kasar yang berupa kerikil Clereng diperoleh 

nilai keausan agregat kasar sebesar 21%. Agregat kasar yang digunakan memiliki 

ukuran maksimum 12,5 mm. Menurut Puslitbang (2005), nilai keausan agregat 

kasar maksimum sebanyak 40%, sehingga agregat yang diuji sudah memenuhi 

persyaratan. Ervianto, dkk. (2016) melakukan pengujian keausan agregat kasar 

berupa split Clereng dan diperoleh nilai keausan sebesar 21,36%. Selisih nilai 

keausan dengan penelitian sebelumnya sebesar 0,36%. Hasil pemeriksaan keausan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan hasil pengujian sifat fisik dan mekanik agregat kasar yang 

berupa kerikil Clereng dapat disimpulkan bahwa agregat kasar yang digunakan 
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hanya pengujian kadar lumpur yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, 

sehingga agregat kasar tersebut harus dicuci kembali untuk dapat digunakan sebagi 

campuran pembuatan beton. Hasil seluruh pengujian agregat kasar terangkum 

dalam Tabel 4.3 berikut ini.  

Tabel 4.3 Hasil pemeriksaan agregat kasar 

Jenis Pengujian Satuan Nilai 
Berat Jenis - 2,632 

Penyerapan Air % 1,767 
Berat Satuan gr/cm³ 1,348 

Kadar Air % 2,17 
Kadar Lumpur % 1,684 

Keausan % 21 
 

4.4    Hasil Pengujian Fresh Properties 

4.4.1 Pengujian Slump Test dan Slump Loss 

Pengujian Slump test dilakukan untuk mengetahui kekakuan (dapat 

dikerjakan atau tidak) dari campuran beton segar dan untuk menentukan tingkat 

workability nya. Pengujian Slump loss yaitu tingkat kecepatan penurunan slump 

beton. Hasil pemeriksaan slump, setiap variasi memiliki nilai slump yang berbeda- 

beda. Nilai slump terkecil sebesar 4,5 cm diperoleh benda uji dengan variasi 0% 

dimana benda uji ini merupakan benda uji normal tanpa bahan tambah serat pohon 

pisang  dan sikament-nn. Hal ini menunjukan bahwa penambahan serat yang 

berlebihan akan mengurangi workability beton dan terjadi penggumpalan pada 

campuran beton yang mengakibatkan beton sulit untuk dikerjakan. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 yang menunjukan semakin bertambahnya serat 

pohon pisang  membuat aliran semakin kental dan berpengaruh pada nilai slump. 

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui slump test direncanakan 50 mm – 70 

mm sesuai yang telah ditetapkan (ACI Committee, 2008). Berdasarkan Gambar 4.2 

menunjukan hasil beton serat dengan variasi 0,8%, 1,6%, dan 2,4% sudah 

memenuhi syarat kecuali pada campuran dengan kadar serat pohon pisang  0% tidak 

memenuhi standar pengujian. 
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Gambar 4.2 Hasil pengujian slump test 

 
Gambar 4.3 Hubungan hasil slump test dan kadar serat pohon pisang  

 
  Gambar 4.4 Hubungan hasil slump loss dan kadar serat pohon pisang  
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4.4.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Serat 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk memperoleh nilai kuat tekan 

beton serat dengan bahan tambah variasi serat pohon pisang , silica fume, dan 

superplasticizier pada umur beton 1, 3, 7, dan 28 hari. Pada penelitian ini, 

digunakan serat pohon pisang  dengan variasi 0%, 0,8%, 1,6% dan 2,4% dari berat 

semen, penggunaan superplasticizier berupa sikament-nn sebagai water reduce 

dengan kadar presentase 1,5% dari berat air, serta penggunaan silica fume 5% dari 

berat semen untuk meningkatkan kuat tekan beton. 

Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton serat dengan persentase serat 

pohon pisang  0% dan silica fume 0% pada umur beton 1, 3, 7, dan 28 hari diperoleh 

hasil kuat tekan rata-rata berturut-turut sebesar 13,76; 14,49; 14,58; dan 28,60 MPa. 

Beton dengan persentase serat pohon pisang  0% dan silica fume 0% dikatakan 

beton normal yang digunakan sebagai acuan dan pembanding terhadap variasi yang 

menggunakan serat pohon pisang  dan silica fume. Hasil kuat tekan beton normal 

dengan persentase serat pohon pisang  0% dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil uji kuat tekan beton normal 

Kode benda 
uji 

Usia 
(hari) 

Kadar 
Silica 

Fume (%) 

Kadar 
S.P 
(%) 

Kadar Serat 
pohon 

pisang  (%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Kuat Tekan 
Rata-rata 

(MPa) 

TK 0% SP.1 1 

0 1,5 0 

14.21 

13.76 TK 0% SP.2 1 14.54 

TK 0% SP.3 1 12.53 

TK 0% SP.1 3 14.55 

14.49 TK 0% SP.2 3 14.35 

TK 0% SP.3 3 14.58 

TK 0% SP.1 7 14.57 

14.58 TK 0% SP.2 7 14.65 

TK 0% SP.3 7 14.52 

TK 0% SP.1 28 30.59 

28.6 TK 0% SP.2 28 26.73 

TK 0% SP.3 28 28.48 
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton serat dengan variasi serat pohon 

pisang  0,8% dan silica fume 5% pada umur beton 1, 3, 7, dan 28 hari diperoleh 

hasil kuat tekan rata-rata berturut-turut sebesar 9,35; 9,59; 14,82; dan 26,19 MPa. 
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Kuat tekan beton dengan variasi serat pohon pisang  0,8% dan silica fume 5% 

mengalami peningkatan yang signifikan pada umur beton 28 hari. Campuran ini 

menunjukan penambahan variasi mampu meningkatkan kuat tekan. Hasil kuat 

tekan beton dengan variasi serat pohon pisang  0,8% dan silica fume   5% dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil uji kuat tekan beton variasi serat pohon pisang  0,8% 

Kode Benda 
Uji 

Usia 
(hari) 

Kadar 
Silica 

Fume (%) 

Kadar 
S.P 
(%) 

Kadar Serat 
Pohon Pisang  

(%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Kuat Tekan 
Rata-rata 

(MPa) 
TK 0,8% SP.1 1 

5% 1,5 0,8% 

8.94 
9.35 TK 0,8% SP.2 1 8.04 

TK 0,8% SP.3 1 11.06 
TK 0,8% SP.1 3 14.51 

13.78 TK 0,8% SP.2 3 14.22 
TK 0,8% SP.3 3 12.62 
TK 0,8% SP.1 7 14.85 

14.82 TK 0,8% SP.2 7 14.91 
TK 0,8% SP.3 7 14.7 
TK 0,8% SP.1 28 24.25 

26.19 TK 0,8% SP.2 28 30.86 
TK 0,8% SP.3 28 23.45 

Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton serat dengan variasi serat pohon 

pisang  1,6% dan silica fume 1,5% pada umur beton 1, 3, 7, dan 28 hari diperoleh 

hasil berturut-turut sebesar 10,92; 14,78; 15,06; dan 24,83 MPa. Kuat tekan beton 

dengan variasi serat pohon pisang  1,6% dan silica fume 5% mengalami 

peningkatan pada setiap umur nya. Campuran ini menunjukan penambahan variasi 

mampu meningkatkan kuat tekan. Hasil kuat tekan beton dengan variasi serat pohon 

pisang  1,6% dan silica fume 5% dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil uji kuat tekan beton variasi serat pohon pisang  1,6% 

Kode Benda 
Uji 

Usia 
(hari) 

Kadar 
Silica 
Fume 
(%) 

Kadar 
S.P 
(%) 

Kadar Serat 
Pohon Pisang  

(%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Kuat Tekan 
Rata-rata 

(MPa) 

TK 1,6% SP.1 1 
5% 1,5 1,6% 

10.02 
10.92 TK 1,6% SP.2 1 9.56 

TK 1,6% SP.3 1 13.19 
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Tabel 4.6 Hasil uji kuat tekan beton variasi serat pohon pisang  1,6% (Lanjutan) 

Kode Benda 
Uji 

Usia 
(hari) 

Kadar 
Silica 
Fume 
(%) 

Kadar 
S.P 
(%) 

Kadar Serat 
Pohon 

Pisang  (%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Kuat Tekan 
Rata-rata 

(MPa) 

TK 1,6% SP.1 3 

5% 1,5 1,6% 

14.77 
14.78 TK 1,6% SP.2 3 14.94 

TK 1,6% SP.3 3 14.63 
TK 1,6% SP.1 7 15.24 

15.06 TK 1,6% SP.2 7 14.94 
TK 1,6% SP.3 7 15 
TK 1,6% SP.1 28 20.65 

24.83 TK 1,6% SP.2 28 29.32 
TK 1,6% SP.3 28 24.52 

Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton serat dengan variasi serat pohon 

pisang  2,4% dan silica fume 5% pada umur beton 1, 3, 7, dan 28 hari diperoleh 

hasil berturut-turut sebesar 10,46; 10,94; 14,78; dan 26,59 MPa. Kuat tekan beton 

dengan variasi serat pohon pisang  2,4% dan silica fume 5% mengalami penurunan 

pada kuat tekan nya. Hasil kuat tekan beton dengan variasi serat pohon pisang  dan 

silica fume 5% dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil uji kuat tekan beton variasi serat pohon pisang  2,4% 

Kode benda 
uji 

Usia 
(hari) 

Kadar 
Silica 

Fume (%) 

Kadar 
S.P 
(%) 

Kadar Serat 
pohon pisang  

(%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Kuat Tekan 
Rata-rata 

(MPa) 

TK 2,4% SP.1 1 

5% 1,5 2,4% 

11.41 
10.46 TK 2,4% SP.2 1 10.11 

TK 2,4% SP.3 1 9.87 
TK 2,4% SP.1 3 11.99 

10.94 TK 2,4% SP.2 3 8.84 
TK 2,4% SP.3 3 12 
TK 2,4% SP.1 7 14.71 

14.78 TK 2,4% SP.2 7 14.92 
TK 2,4% SP.3 7 14.72 
TK 2,4% SP.1 28 25.97 

26.59 TK 2,4% SP.2 28 27.36 
TK 2,4% SP.3 28 26.45 

 Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 1, 3, 7, dan 28 hari 

dengan variasi yang berbeda-beda, diperoleh nilai kuat tekan tertinggi pada variasi 
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serat pohon pisang  2,4%. Hubungan antara persentase serat pohon pisang  dan kuat 

tekan beton dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang menunjukan kuat tekan meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia beton 

 

Gambar 4.5 Hubungan kuat tekan dan usia beton  
 

Berdasarkan Gambar 4.7 hubungan kuat tekan beton dan slump test pada 

beton serat menunjukan serupa dengan beton konvensional, yaitu semakin rendah 

nilai slump maka campuran beton akan semakin kental, dan semakin tinggi nilai 

slump maka campuran beton akan semakin cair. Penggunaan superplasticizier pada 

campuran beton mampu meningkatkan kuat tekan.  

Berdasarkan Gambar 4.5 hasil pengujian kuat tekan dengan menggunakan 

alat Compressive machine test dapat dilihat perbedaan kuat tekan beton serat 

masing-masing variasi. Hasil kuat tekan masih belum sesuai dengan kuat tekan 

rencana 70 MPa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti masih ada beberapa 

agregat yang menggumpal pada saat pengadukan beton dan serat yang digunakan 

tidak tercampur dengan baik yang dapat menjadi faktor pemicu kurangnya kuat 

tekan beton, sehingga pada saat melakukan penuangan campuran beton kedalam 

cetakan silinder, masih ada serat yang menggumpal pada bagian tertentu. Selain itu 

pemadatan beton yang kurang baik dapat mengurangi mutu beton tersebut, karena 

dapat menimbulkan rongga pada bagian dalam beton dan pemadatan yang 

berlebihan dapat memicu terjadinya bleeding pada beton.  

Berdasarkan persamaan y = -0,0107x² + 0,1149x + 2,9476 pada Gambar 4.6 

diperoleh nilai kuat tekan optimum dengan persentase serat pohon pisang  sebanyak 
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2,4% dengan nilai kuat tekan sebesar 26,59 MPa.  

 

Gambar 4.6 Hubungan kuat tekan umur 28 hari dan kadar serat pohon pisang  
 

Berdasarkan persamaan y = -0,2209x² + 30,213x – 1029,4 pada Gambar 4.7 

diperoleh nilai kuat tekan optimum dapat dicapai pada nilai slump test 50 mm 

dengan kuat tekan sebesar 26,59 MPa dan dapat disimpulkan bahwa nilai kuat tekan 

bertambah hingga pada nilai slump test sebesar 50 mm dan kemudian ketika nilai 

slump test semakin besar maka kuat tekan semakin menurun. 

 

Gambar 4.7 Hubungan kuat tekan umur 28 hari dan slump test 
 

Berdasarkan hasil pengamatan terakhir yang dilakukan pada permukaan 

beton, rongga pada beton sedikit berkurang dan membuat beton menjadi halus dan 

tidak keropos. Setelah dilakukan uji tekan dapat dilihat bahwa beton serat hanya 
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mengalami sedikit retak dibandingkan dengan beton yang tidak menggunakan serat. 

Hal ini menunjukan bahwa serat pohon pisang  dapat mengurangi kerusakan yang 

terjadi pada beton akibat gaya tekan seperti terlihat pada Tabel  4.8. 

Tabel 4.8 Perbedaan fisik sebelum dan setelah benda uji 

Variasi Sebelum diuji Setelah diuji Keterangan 

0% 

 

 

Benda uji 
mengalami 

kerusakan pada 
seluruh bagain 

0,8% 

Benda uji 
mengalami 

kerusakan pada 
bagain atas 

1,6% 

 
 

Benda uji 
mengalami 

kerusakan pada 
bagian atas 

2,4% 

 

Benda uji 
mengalami 

kerusakan pada 
bagian atas 

 

 


