
254
Ade Irwan : Penyelidikan Perilaku Mekanik Bahan Komposit Beton ……………………………..

WAHANA INOVASI       VOLUME 7 No.2              JULI-DES 2018               ISSN : 2089-8592

PENYELIDIKAN PERILAKU MEKANIK BAHAN KOMPOSIT
BETON BUSA DIPERKUAT SERAT TANDAN KOSONG

KELAPA SAWIT (TKKS) AKIBAT BEBAN LENTUR

Ade Irwan
Universitas Harapan Medan

Email: adeirwan006@yahoo.com
ABSTRAK

Sebagai  upaya  dalam  pemanfaatan
limbah  pabrik  kelapa  sawit,  tandan
kosong kelapa  sawit (TKKS) telah diteliti
untuk  digunakan  seratnya  sebagai
penguat berbagai bahan komposit. Salah
satunya ialah bahan komposit beton busa
diperkuat  serat  TKKS  yang  merupakan
beton  ringan  yang  memanfaatkan  serat
TKKS sebagai penguat. Bahan komposit
ini telah diteliti baik sifat fisik dan mekanik,
maupun  penggunaannya  untuk  produk
bangunan dan transportasi. Namun belum
ada  penelitian  tentang  perilaku  mekanik
bahan terhadap beban lentur pada bahan
komposit  beton  busa  diperkuat  serat
TKKS.  Sehingga  pada  penelitian  ini
dilakukan  penelitian  beban  lentur  center
point  loading  untuk  mendapatkan  nilai
kekuatan  lentur  dan  regangan  lentur
maksimum  bahan.  Dilakukan  pula
pengujian  lentur  terhadap  beberapa
bahan  lain  diantara  nya  bahan  beton
ringan  komersil,  sebagai  perbandingan
dan melihat pengaruh penambahan busa
dan  serat  TKKS  terhadap  perilaku
mekanik  bahan.  Dari  penelitian  ini
diperoleh  nilai  kekuatan  lentur  bahan
komposit  beton  busa  diperkuat  serat
TKKS  ialah  sebesar  0,7MPa  dan
regangan  lenturnya  0,09mm/mm.
Diketahui pula bahwa penambahan serat
TKKS pada  komposit  beton  busa  dapat
meningkatkan  kekuatan  lentur  hingga
299%,  namun  penambahan  busa  dari
bahan  surfaktan  dapat  menurunkan
kekuatan lentur sebesar 65,74%.

Kata Kunci : Limbah  Tandan  Kosong
Kelapa  Sawit,  Komposit
Beton  Ringan,  Beban
lentur,  Kekuatan  Lentur,
Regangan Lentur 

PENDAHULUAN

Salah satu limbah yang dihasilkan oleh
pabrik  kelapa sawit  ialah tandan kosong
kelapa  sawit  (TKKS).  Indonesia
menghasilkan  1,9  juta  ton  berat  kering
atau setara dengan 4 juta ton berat basah
pertahun (Nuryanto,  2004). Selain
dimanfaatkan  sebagai  pupuk  organik,
TKKS  juga   telah  diteliti  untuk
dimanfaatkan  seratnya  sebagai  agregat
penguat  berbagai  bahan  komposit
(Zulfahmi, 2018; Yani, 2012).

Beton  busa  dengan  penguat  serat
TKKS  merupakan  salah  satu  bahan
komposit  telah  diteliti,  dan  sedang
dikembangkan  untuk  diaplikasikan  ke
berbagai  produk  transportasi  dan
bangunan  (Irwan,  2015;  Fitriadi  dan
Syam, 2014). Bahan ini merupakan beton
campuran  semen  dengan  agregat
penguat  serat  TKKS  dan  pasir,  serta
memiliki  struktur   berongga  yang
menjadikannya lebih ringan dibandingkan
beton  konvensional.  Bahan  ini  memiliki
modulus elastisitas 43,824 Mpa, kekuatan
tarik  0,104  Mpa,  kekuatan  tekan  5,49
Mpa,  dan  densitas  1281,2  kg/m³  [5].
Namun  belum  dilakukan  penelitian
mengenai  perilaku  mekanik  bahan  ini
terhadap  beban  lentur  (flexural  load).
Flexural  properties sejatinya  diperlukan
untuk proses desain produk komersil yang
mengalami  beban  lentur  pada
penggunaanya,  seperti  panel  dan
genteng. 

Secara umum penelitian ini  bertujuan
untuk menyelidiki perilaku mekanik bahan
beton busa diperkuat  serat  TKKS akibat
beban  lentur.  Secara  khusus,  penelitian
ini  bertujuan  untuk  memperoleh  nilai
kekuatan lentur (Modulus of Rupture) dan
Regangan lentur  (Flexural  Strain)  bahan
komposit  beton  busa  diperkuat  serat
TKKS,  dengan  metode  uji  center  point
loading. Selain itu, juga untuk mengetahui
pengaruh  penambahan  busa  dan  serat
TKKS  terhadap  kekuatan  dan  tegangan
lentur  bahan  komposit  beton.  Sehingga
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sebagai  perbandingan,  dilakukan  pula
pengujian  dengan  bahan  beton
konvensional  komersil  (panel  komersil),
beton  ringan  komersil  (panel  ringan
komersil),  beton  berpenguat  serat  TKKS
(tanpa  busa),  dan  beton  busa  tanpa
penguat serat. 

METODE

1. Spesimen Uji
Spesimen  uji  berupa  balok  dengan

ukuran  150×25×25mm,  mengacu  pada
standar  uji  lentur  beton  ASTM  C  293
(ASTM  International,  2004).  Spesimen
dari  produk  panel  komersil  diperoleh
dengan  cara  memotong  panel  komersil
menggunakan  gerinda  potong  sesuai
ukuran spesimen.  Spesimen dari  produk
panel  komersil  tidak diketahui  komposisi
penyusun  bahan  yang  digunakan.
Sedangkan  bahan  non  komersil
dipersiapkan  melalui  proses  pengecoran
dan pencetakan dengan komposisi bahan
seperti  yang  diperlihatkan  pada  tabel  1.
Spesimen uji kemudian direndam didalam
air untuk proses pematanggan beton, lalu
dibiarkan berusia 28 hari sebelum diuji.

2. Metode pengukuran
Pengujian  lentur  dilakukan  dengan

Universal  Testing  Machine  Shimadzu
Servopulser, mengacu pada ASTM C 293
dengan  setup  pengujian  seperti
diperlihatkan  pada  gambar  1.  Metode
center  point  loading  yang  digunakan
sebenarnya  merupakan  prinsip
pembebanan bending tiga titik (three point
bending).Dimana  spesimen  bertumpu
pada  tumpuan  permukaan  silinder,
dengan  panjang  rentang  75  mm  yang
merupakan tiga kali  ketebalan spesimen.
Pembebanan   diberikan  tepat  ditengah
spesimen  (center  loading),  dengan

kecepatan pembebanan 0,05mm/s hingga
spesimen  patah.  Pengujian  dilakukan
dengan 5 spesimen yang seragam untuk
tiap  jenis bahan.

Gambar 1. Set up pengujian lentur

Data  yang  diperoleh  dari  pengujian
adalah  berupa  grafik  Force  vs  Stroke,
dengan satuan kg vs mm. Nilai kekuatan
lentur  tiap  spesimen  dihitung   dengan
menggunakan  persamaan  (1).   Nilai  P
adalah hasil kali antara data gaya (force)
dengan  9,81m/s2 yang  merupakan  nilai
percepatan  gravitasi.  Sementara  nilai
regangan  lentur  (flexural  strain)  dihitung
dengan  persamaan  (2).  Harga  D
merupakan defleksi pada permukaan luar
spesimen yang diperoleh dari nilai stroke
maksimum.

..…………………………...… (1)

……………………………….. (2)

Dimana: 
R = Kekuatan lentur (MPa)
εf = Regangan lentur (mm/mm)
P = Beban maksimum (N)
D = Defleksi  maksimum (mm)
L = Panjang rentang(75 mm)
b = Lebar spesimen (25 mm)
d = Tebal spesimen (25 mm)

Tabel 1. Komposisi bahan komposit beton

HASIL DAN DISKUSI

Bahan Semen
(m3)

Pasir
(m3)

Air
(m3)

Larutan
surfaktan

(m3)

Serat
TKKS (gr)

Beton busa diperkuat
serat TKKS

1 1,5 0,5 0,005 227

Beton busa tanpa
penguat serat

1 1,5 0,5 0,005 -

Beton konvensional
diperkuat serat TKKS

1 1,5 0,5 - 227
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Dari   hasil   pengujian  diperoleh  nilai
kekuatan  dan  regangan  lentur  rata-rata
tiap   jenis  bahan  seperti  diperlihatkan
pada tabel 3.1. Pola kerusakan spesimen
beton busa diperkuat serat TKKS seperti
diperlihatkan pada gambar 2.  Kerusakan

diinisiasi  oleh  tegangan  tarik  pada
permukaan  luar  spesimen,  yang
kemudian  menjalar  ke  bagian  dalam
spesimen.

Tabel 2. Hasil pengujian lentur

Gambar 2. Pola kerusakan bahan
komposit akibat beban lentur

Dari  penelitian  sebelumnya,  bahan
komposit  beton  busa  diperkuat  serat
TKKS  memiliki  kekuatan  tarik  hanya
0,104  MPa,  jauh  lebih  rendah
dibandingkan  kekuatan  tarik  beton
konvensional.  Beton  konvensional
umumnya  memiliki  kekuatan  tarik  10
hingga  15  %  dari  kekuatan  tekannya.
Sementara  beton  busa  diperkuat  serat
TKKS  memiliki   kekuatan  tarik  hanya
0,2%  dari  kekuatan  tekannya.  Fakta
tersebut  menyebabkan  rendahnya
kekuatan  lentur  beton  busa  diperkuat
serat  TKKS  jika  dibandingkan  dengan
bahan beton konvensional komersil.

Untuk  mengetahui  pengaruh  busa
terhadap  kekuatan  lentur,  ialah  dengan
membandingkan  kekuatan  lentur  bahan
beton  berpenguat  serat  TKKS  yang
menggunakan  busa  dan  yang  tidak
menggunakan  busa.  Penambahan  busa
secara  signifikan  membuat  bobot  bahan
menjadi lebih ringan hingga 50%, namun
mengakibatkan  menurunnya  kekuatan
lentur  bahan  hingga  65,74%.  Jika
dibandingkan dengan bahan beton busa
komersil,  kekuatan  lentur  beton  busa
tanpa  penguat  serat  hanya  15,8%  dari
kekuatan lentur beton busa komersil. 

Penambahan serat TKKS pada bahan
beton  busa  berpengaruh  terhadap

meningkatnya   kekuatan  lentur  bahan
hingga 299%, namun tidak meningkatkan
regangan  bahan  sama  sekali.  Pada
bahan  beton  berpenguat  serat  TKKS
tanpa  busa,  penambahan  serat  TKKS
diketahui  berdampak  pada  peningkatan
regangan  lentur.  Regangan  lentur  beton
berpenguat serat  TKKS lebih tinggi  40%
dibandingkan  panel  beton  konvensional,
walaupun  kekuatan  lenturnya  lebih
rendah 80,9%.

Dari  perbandingan  tersebut
mengindikasikan  bahwa  diperlukan
penelitian  lebih  lanjut,  untuk  menjawab
mengapa penambahan busa pada bahan
beton  menggunakan  surfaktan
mengakibatkan  menurunnya  kekuatan
lentur.

KESIMPULAN

Dari  pengujian  lentur  pada  berbagai
bahan  komposit  beton,  diperoleh  nilai
kekuatan  lentur  bahan  komposit  beton
busa diperkuat serat TKKS ialah sebesar
0,7MPa  dan  regangan  lenturnya
0,09mm/mm.  Nilai  tersebut  hanya  6,5%
dari  kekuatan  lentur  bahan  panel  beton
konvensional komersil,  dan  47,26% dari
kekuatan  lentur  beton  ringan  komersil.
Sedangkan pengaruh penambahan serat
TKKS pada  komposit  beton  busa  dapat
meningkatkan  kekuatan  lentur  hingga
299%,  namun  penambahan  busa  dari
bahan  surfaktan  malah  menurunkan
kekuatan lentur sebesar 65,74%.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Kekuatan lentur 
rata-rata (MPa)

Regangan lentur 
rata-rata (mm/mm)

Beton busa diperkuat serat TKKS 0,7003 ±0,0709 0,009 ±0,0014

Beton busa tanpa penguat serat 0,2341 ±0,0381 0,010 ±0,0013

Beton konvensional diperkuat serat TKKS 2,0442 ±0,1801 0,014 ±0,0044

Panel beton ringan komersil 1,4818 ±0,1408 0,006 ±0,0010

Panel beton konvensional komersil 10,7069 ±1,1407 0,010 ±0,0015
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