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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kerusakan pada struktur beton sering terjadi diakibatkan oleh umur struktur, 

perubahan pembebanan ataupun bencana alam seperti gempa bumi. Permasalahan - 

permasalahan struktur tersebut menyebabkan konstruksi yang telah berdiri (existing) 

biasanya perlu dibongkar ataupun direkonstruksi ulang sebagai dampak pencegahan 

terhadap kemungkinan runtuhnya konstruksi yang mungkin menimbulkan korban jiwa. 

Dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknik maka lahirlah Fiber Reinforced 

Polymer (FRP) sebagai material solusi perkuatan dan perbaikan struktur yang telah banyak 

digunakan saat ini. 

Perkuatan struktur pada umumnya bertujuan untuk mengembalikan atau 

meningkatkan kekuatan elemen struktur agar mampu menahan beban sesuai rencana. 

Perkuatan struktur dapat dilakukan dalam beberapa metode. Metode perkuatan struktur bisa 

dilakukan dengan cara penyelubungan dengan beton atau Concrete Jacketing, 

penyelubungan dengan baja atau Steel Jacketing dan penyelubungan dengan material 

ringan komposit yaitu Fiber Reinforced Polymer (FRP) (Soenaryo, Taufik H., Siswanto, 

2009). 

FRP adalah jenis material yang ringan, mempunyai kuat tarik yang sangat tinggi (7-

10 kali lebih tinggi dari baja), dan mudah dalam pelaksanaannya di lapangan. FRP dapat 

terbuat dari 3(tiga) bahan komposit, yaitu Carbon, Glass, dan Aramid. Perkuatan struktur 

gedung ini direncanakan menggunakan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP). CFRP 
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lebih mudah dilakukan dalam pelaksanaannya di lapangan karena tidak perlu membongkar 

elemen struktur eksisting sehingga dapat mempercepat pengerjaan konstruksinya 

(Pangestuti, Nuroji, Antonius, 2006). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku beton bertulang yang telah 

mengalami kegagalan struktur kemudian diperkuat dengan CFRP agar di peroleh suatu 

informasi menganai seberapa besar pengaruh perkuatan CFRP pada beton yang telah 

mengalami kegagalan tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh lembar CFRP terhadap perkuatan balok beton bertulang 

yang telah retak pasca beban ultimit? 

2. Bagaimana perilaku hubungan beban lendutan terhadap beton bertulang 

perkuatan lembar CFRP pasca beban ultimit? 

1.3. Tujuan Penilitian 

1. Dapat membuat metode yag efektif pada balok beton bertulang dengan 

perkuatan lembar CFRP pasca beban ultimit 

2. Mengetahui besar defleksi yang terjadi pada balok beton bertulang yang telah 

diperkuat dengan lembar CFRP pasca beban ultimit 

1.4. Batasan Masalah 

a. Benda uji balok normal berbentuk balok berukuran 10 x 15 x 60 cm3 dari beton 

dengan kuat tekan rencana 24 MPa. 

b. Balok yang ditinjau adalah benda uji yang telah dibebani beban two point load 

hingga mencapai beban ultimit hingga gagal lalu diperkuat dengan lembaran 

CFRP. 
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c. Balok yang diperkuat sebelumnya diadakan grouting atau diinjeksi dengan pasta 

dari semen perekat beton untuk mengisi lubang yang terjadi akibat retak pasca 

beban ultimit 

d. Data material pada lembar CFRP lansung diambil dari sumber pabrik sedangkan 

untuk baja diambil dari data hasil kuat tarik baja dari Laboratorium. 

e. Perekatan Lembar CFRP menggunakan metode Wet Lay-Up dengan 

menggunakan epoxy dengan nama Tyfo S 

f. Penelitian dilakukan dilaboratorium Struktur dan Bahan, di Universitas Khairun 

g. Data JMF mengunakan data penelitian (Bili Muhtar, 2021) 

1.5. Manfaat Penelitian 

Mengetahui basar kapasitas lentur beton bertulang dengan perkuatan lembar CFRP 

setelah beton mengalami kegagalan. Dapat diaplikasikan pada bangunan yang 

mengalami kegagalan akibat gempa kuat namun masih dapat diperbaiki kembali 

sehingga bangunan tersebur masih dapat berfungsi dengan baik. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul “Perilaku Balok Beton 

Bertulang Dengan Perkuatan CFRP Pasca Beban Ultimit” berisi lima BAB antara 

lain: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulusan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini diuraikan berbagai pustaka yang terkait menjadi bahan referensi 

dalam penulisan, baik yang akan digunakan maupun bersifat pengetahuan dan 

gambaran umum mengenai penelitian ini. Dan bab ini menjelaskan dasar-dasar teori 

yang akan digunakan dan akan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian meliputi kerangka 

penulisan yang berisi langkah penelitian, bahan penelitian dan cara penelitian, 

Peralatan penelitian, waktu penelitian serta gambar diagram alir penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBHASAN  

Dalam bab ini mempaparkan menganai hasil dari penelitian berupa data data yang 

telah diolah dalam bentuk grafik 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan 

penelitian


