
U K a R s T V o l . 1  N o . 1  A p r i l  2 0 1 7 | 1

PEMANFAATAN SERAT IJUK SEBAGAI
MATERIAL CAMPURAN DALAM BETON

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BETON
MENAHAN BEBAN TEKAN

Studi Kasus: Pembangunan Homestay Singonegaran Kediri

Sigit Winarto
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Kadiri

Jl. Selomangleng 1 Kediri-64115, Jawa Timur
e-mail: sigit_winarto@unik-kediri.ac.id

ABSTRAK

Beton serat ijuk sebagai bahan bangunan yang diminati banyak masyarakat umumnya saat
ini kebutuhannya semakin meningkat. Namun sesuai sifat dasar beton, sebagai bahan dasar
pembuatnya memiliki sifat kurang mampu menahan tarik, lentur, bersifat getas dan berat sendirinya
besar. Usaha peningkatan kualitas beton sampai sekarang ini masih terus dilakukan baik
peningkatan kuat tekan, tarik maupun lentur, bahkan sampai pada upaya untuk membuat beton itu
ringan tetapi mempunyai kekuatan tinggi, sehingga diterapkannya penelitian ini.

Pada penelitian beton dengan menggunakan campuran serat ijuk ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kuat tekan, perubahan berat beton, proporsi ijuk yang optimum untuk
menghasilkan kuat tekan, meskipun melalui konversi hari. Dimana pada pembuatan dan penelitian
beton ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Pengairan,
Trenggalek. Bahan yang digunakan terdapat dari : pasir dari Sungai Brantas Kediri, semen dari
toko bahan bangunan sekitar Laboratorium Bahan dan Konstruksi Dinas Bina Marga dan
Pengairan, Trenggalek. serat ijuk dari Pasar Pahing Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menghasilkan beton serat ijuk yang memenuhi persyaratan beban tekan
minimalnya dari persyaratan SNI 0447-81 umtuk golongan mutu II. Yang terdiri dari bahan yang
memenuhi kriteria untuk membuat beton serat ijuk, yaitu: Pasir yang mempunyai berat jenis =
2.524; berat satuan = 2.586 gram/cm3; kadar air = 4.317% dan gradasi pasir yang termasuk yaitu
pasir halus jenis sedang. Proporsi ijuk yang optimum untuk menghasilkan kuat tekan adalah pada
penggunaan serat ijuk 2,5% dengan berat volume ijuk 125 gr, dimensi serat ijuk 0,5 mm dengan
panjang 15 cm. Perubahan berat beton yang terjadi pada beton berserat ijuk menjadi lebih ringan,
yaitu 2.243 gr/cm. Kekuatan beton yang dihasilkan setelah di uji tekan melalui konversi 28 hari
menjadi 21 hari yaitu 226 Kg/cm2.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan Untuk penelitian selanjutnya
sebaiknya dicoba menggunakan persentase serat ijuk yang lebih tinggi atau bervariasi tetapi
campurannya tetap supaya diketahui peningkatan beban tekan yang maksimal akibat penambahan
ijuk. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan persentase penambahan serat ijuk yang sama
tetapi perbandingan bahan susunnya berbeda. Dan juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
tentang tingkat ekonomis, keawetan dan sifat-sifat beton serat yang lain dengan penambahan serat
ijuk.
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