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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Pada penelitian terdahulu Sephin Rusyadi, (2014) Hasil penelitian 

menunjukan bahwa semakin besar mutu beton maka beban lekat maksimal 

yang terjadi semakin besar. Besar nilai beban lekat yang terjadi yang terkecil 

1000N dan yang paling besar 4000 N. Ditinjau dari kuat lekat yang terjadi, 

semakin besar mutu beton maka kuat lekat maksimal beton pada baja 

tulangan semakin besar. Besar nilai kuat lekat yang terjadi yang paling kecil 

1MPa dan yang terbesar 2,2 MPa atau mengalami kenaikan sekitar 15% 

sampai 26% dari setiap kenaikan mutu beton. Ditinjau dari tegangan baja 

tulangan yang terjadi, semakin besar mutu beton maka tegangan baja 

tulangan yang terjadi semakin besar dan mendekati tegangan baja maksimal. 

Besar nilai tegangan baja tulangan yang terjadi paling kecil 18 MPa dan yang 

paling besar 50 MPa. Ditinjau dari kerusakan benda uji, semua kerusakan 

benda uji terjadi pada beton namun semakin besar mutu beton maka 

kerusakan yang terjadi pada beton semakin kecil. 

Pada penelitian Nini Hasriani Aswad, (2013) Pembuatan campuran 

beton mengacu SK SNI T-15-1990-003 tentang “Tata Cara  Pembuatan 

Rencana Campuran Beton Normal”. Benda uji untuk pengujian kuat tekan 

beton adalah silinder ukuran 10 x 20. Variasi konsentrasi penambahan serat 

sebesar 0%; 0,3%; 0,6%; 0,9%; dan 1,2% terhadap berat total beton.Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa dengan penambahan serat serabut kelapa 

terjadi peningkatan nilai  kuat tekan pada beton. Proporsi serat 0,3% 

menghasilkan nilai kuat tekan tertinggi yakni sebesar 20,43 MPa. Sedangkan 

beton  tanpa serat ( Beton Normal ) sebesar  19,91 Mpa. Dengan adanya serat 

hasil pengujian kuat tekan beton  meningkat sebesar  2,11%.  Dengan adanya 

penambahan serat nilai kuat tekan meningkat tetapi tidak Signifikan. 

Kuat lekat adalah kemampuan baja tulangan dan beton yang 

menyelimuti dalam menahan gaya-gaya dari luar ataupun faktor lain yang 
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dapat menyebabkan lepasnya lekatan antara baja tulangan dan beton (Winter, 

1993). 

Menurut Gideon (1993), beton bertulang dapat berfungsi denagan baik 

sebagai bahan komposit dimana baja tulangan saling bekerja sama sepenuhnya 

dengan beton, maka perlu diusahakan supaya terhadi penyaluran gaya yang 

baik dari suatu bahan ke bahan yang lain. Untuk menjamin hal ini diperlukan 

adanya lekatan yang baik di antara beton dengan dengan penulangan, dan 

penutup beton yang cukup tebal. Berdasarkan SKSNI T15-1991-03 tegangan 

lekat 

2.2 Beton 

       Beton merupakan material konstruksi yang diperoleh dari percampuran 

pasir, batu pecah, semen dan air. Terkadang beberapa macam baha tambah 

dicampurkan kedalam campuran tersebut dengan tujuan memperbaiki sifat-

sifat dari beton, yakni antara lain untuk meningkatkan workkability, 

durability, serta waktu pengerasan beton (Agus Setiawan, 2016). 

       Agar dihasilkan kuat tekan beton yang sesuai dengan rencana diperlukan 

mix design untuk menentukan jumlah masing-masing bahan penyusun yang 

dibutuhkan. Disamping itu, adukan beton harus diusahakan dalam kondisi 

yang benar-benar homogen dengan kelecakan tertentu agar tidak terjadi 

pemisahan. Selain perbandingan bahan susunnya, kekuatan beton ditentukan 

oleh padat tidaknya campuran bahan penyusun beton tersebut. Semakin kecil 

rongga yang dihasilkan dalam campuran beton, maka semakin tinggi kuat 

desak beton yang dihasilkan. 

2.2.1 Bahan Penyusun Beton 

  Bahan penyusun beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar 

dan air. Namun dalam penelitian kali ini juga menggunakan daur ulang 

limbah beton yang sudah tidak dipergunakan dan juga fly ash. Penjelasan 

lebih lanjut bahan – bahan penyusun beton. 
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2.2.1.1 Porland Semen 

         Semen portland merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan 

menghaluskan klinker (yang didapat dari pembakaran suatu campuran 

yang baik dan merata antara kapur dan bahan-bahan yang mengandung 

silika, aluminia, dan oxid besi), dengan batu gips sebagai bahan tambah 

       Semen jika dicampur dengan air akan membentuk adukan yang 

disebut pasta semen, sedangkan jika dicampur dengan agregat halus (pasir) 

dan air, maka akan terbentuk mortar semen , jika ditambah lagi dengan 

agregat kasar (kerikil) akan terbentuk adukan yang biasa disebut beton. 

Dalam campuaran beton, semen bersama air sebagai kelompok aktif 

sedangkan pasir dan kerikil sebagai kelompok pasif adalah kelompok yang 

berfungsi sebagai pengisi. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996). 

 

Jenis – jenis Semen Portland 

Semen Portland dibagi menjadi 5 jenis yaitu :  

 Jenis I : Semen Portland untuk konstruksi umum, yang tidak 

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada 

jenis-jenis lain. 

 Jenis II : Semen Portland  untuk konstruksi  yang agak  tahan  terhadap  

sulfat  dan panas hidrasi yang sedang. 

 Jenis III : Semen  Portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  kekuatan  

awal  yang tinggi.  

 Jenis IV : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi 

yang rendah. 

 Jenis V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  sangat  

tahan  terhadap sulfat. 

Bahan Penyusun Semen 

       Bahan utama pembentuk Semen Portland adalah kapur (CaO), silika 

(SiO2), alumunia (Al2O3),  besi (Fe2O3), magnesia (MgO), sulfur (SO3), 

soda/potash (K2O, Na2O) adapun komponen – komponen semen yang baik 

memeiliki komposisi seperti tertera ditabel  
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Tabel 2.1 Susunan unsur semen 

Oksida Komposisi (%) 

CaO 60 – 65 

SiO2 17 – 25 

Al2O3 3 – 8 

Fe2O3 0,5 – 6 

MgO 0,5 – 4 

SO3 1 – 2 

K2O, Na2O 0,5 – 1 

Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996 

2.2.1.2 Agregat 

       Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran beton, agregat menempati 70 hingga 75% volume 

beton yang mengeras maka agregat harus diperhatikan. (Agus Setiawan, 

2016 ) 

       Agregat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu agregat halus dan agregat 

kasar cara membedakannya berdasarkan pada ukuran butiran – butirannya. 

1. Agregat halus 

       Agregat yang berupa pasir sebagai hasil desintegrasi alami dari 

batu-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat 

pemecah batu ( PBBI 1971, N.I.– 2 ). 

Syarat- syarat agregat halus : 

a.   Agregat halus terdiri dari butir–butir yang tajam dan keras. Butir 

agregat halus harus  bersifat  kekal,  artinya  tidak  pecah  atau  hancur  

oleh  pengaruh  cuaca seperti terik matahari dan hujan. 

b.  Kandungan  lumpur  tidak  boleh  lebih  dari  5%  (ditentukan  

terhadap  berat kering).  Yang  diartikan  dengan  lumpur  adalah  

bagian–bagian  yang  dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar 

lumpur lebih dari 5%, maka agregat harus dicuci. 
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c.   Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua 

mutu beton, kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan 

yang diakui. 

2. Agregat kasar 

       Agregat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm.     

( PBBI 1971, NI–2 ). 

Syarat-syarat agregat kasar : 

a. Harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori 

b. Butir-butir  agregat  kasar  harus  bersifat  kekal,  artinya  tidak  

pecah atau  hancur  oleh  pengaruh-pengaruh  cuaca,  seperti  terik  

matahari dan hujan. 

c. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak 

beton, seperti zat-zat yang reaktif alkali. 

d. Agregat  kasar  tidak  boleh  mengandung  Lumpur  lebih  dari  1  

%. Apabila  kadar  Lumpur  melampaui  1 % maka  agregat  kasar  

harus dicuci. 

2.2.1.3 Air 

       Air merupakan bahan dasar beton yang sangat penting namun sangat 

harganya sangat murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta 

untuk dijadikan bahan pelumas antar butir – butir agregat agar dapat 

mudah dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang 

diperlukan sekitar 25% dari berat semen, namun dalam kenyataannya nilai 

air semen yang dipakai lebih kurang 0,35. Penggunaan air untuk beton 

sebaiknya air memenuhi persyaratan sebagai berikut ini, (Kardiyono 

Tjokrodimulyo, 1996) : 

1. Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 

gr/ltr. 

2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton (asam, zat 

organik) lebih dari 15 gr/ltr. 

3. Tidak mengandung Klorida (Cl) lebih dari 0,5 gr/ltr. 

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gr/ltr. 
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2.3 Beton Berserat 

 
Beton berserat merupakan campuran beton ditambah serat, 

umumnya berupa batang-batang dengan ukuran 5-500µm, dengan panjang 

sekitar 25 mm. Banyak sifat-sifat beton yang dapat diperbaiki dengan 

penambahan serat, diantaranya adalah meningkatnya daktilitas, ketahanan 

impact, kuat tarik dan kuat lentur, ketahanan terhadap kelelahan, 

ketahanan terhadap susut, ketahanan abrasi, ketahanan    terhadap     

pecahan    (fragmentation),    dan    ketahanan     terhadap 

pengelupasan (spalling). Variasi serat, baik serat alami maupun buatan 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Serat yang cocok untuk digunakan sebagai tulangan pada beton 

dibedakan menjadi dua macam yaitu Serat sintetis dan Serat alami. Serat 

sintetis  biasa terbuat dari baja, kaca, dan polimer, sementara Serat alami 

biasa diambil dari tumbuh-tumbuhan. 

Tabel 2.4 Macam Serat 
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Material serat alami dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau 

dan tingkat penggunaan energinya rendah dengan memanfaatkan teknologi 

dan sumber daya lokal. Penggunaan serat alami sebagai salah satu bentuk 

untuk memperkuat beton adalah hal yang sangat menarik untuk 

diimplementasikan di wilayah yang belum maju, bila material kontruksi 

konvensional tidak langsung tersedia atau harganya yang terlalu mahal 

(Cement and Concrete Institute, 2001). 

Beton serat telah banyak digunakan untuk membuat genting, 

lembaran bergelombang, pipa-pipa, gudang, dan tangki-tangki. Semen 

yang diperkuat dengan serat selulosa kayu mempunyai kegunaan 

komersial di dalam pembuatan lembaran datar dan bergelombang dan 

pipa-pipa tidak bertekanan (Cement and Concrete Institute, 2001). Sifat-

sifat khas dari serat alami ditunjukan pada tabel 

Tabel 2.5 Sifat-sifat Serat Alami 

(Sumber : Cement dan Concrete Institute, 200
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Serat alami dibagi dalam 2 kategori yaitu serat alami diproses dan serat 

alami tanpa proses (Cement and Concrete Institute, 2001). Serat alami yang 

diproses adalah serat selulosa kayu. Selulosa kayu merupakan serat alami yang 

paling banyak digunakan, biasanya diperoleh dengan menggunakan proses kraft. 

Proses ini meliputi perebusan potongan kayu dalam larutan sodium 

hidroksida, sodium karbonat dan sodium sulfida. Selulosa kayu mempunyai sifat- 

sifat mekanis yang relatif baik dibandingkan dengan berupa serat buatan manusia 

lain, seperti polypropylene, polythylene, polyester dan acrylic (Cement and 

Concrete Institute, 2001). 

 
2.4 Serabut Kelapa ( fiber coconut ) 

 
Sebagaimana diketahui, Indonesia yang dikenal sebagai produsen buah 

kelapa terbesar di dunia dengan luas areal kebun kelapa 3,8 juta hektar, memiliki 

produksi rata-rata 15,5 milyar butir/tahun atau setara dengan 3,02 juta ton kopra, 

3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, 1,8 juta ton serat sabut, dan 3,3 

juta ton debu sabut (Mahmud & Yulius ,2004). 

Gambar : 2.2 Serabut Kelapa 

(Sumber:  Dokumen Pribadi.) 

Sayangnya, buah kelapa yang dapat dimanfaatkan secara keseluruhan 

mulai dari hasil utamanya yaitu daging buah hingga hasil sampingan yang terdiri 

dari air, tempurung, dan sabut kelapa, oleh Indonesia masih kurang 

dimaksimalkan     
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Hal ini terbukti dengan industri pengolahan buah kelapa di Indonesia 

umumnya masih terfokus kepada pengolahan hasil daging buah sebagai hasil 

utama, sedangkan industri yang mengolah hasil samping buah (by-product)  

seperti air, sabut, dan tempurung kelapa masih secara tradisional dan bersekala 

kecil, padahal potensi ketersediaan bahan baku untuk membangun industri 

pengolahannya masih sangat besar (Mahmud dan Ferry, 2005). 

Dari kenyataan yang ada tersebut, menimbulkan pencemaran lingkungan 

berupa limbah, yang dalam konteks ini berupa sabut kelapa. Maka dari itu, 

pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan tambahan dalam campuran beton 

memiliki prospek yang sangat baik di masa depan, yaitu selain meningkatkan kuat 

lentur beton, juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di 

Indonesia. 

Serabut kelapa adalah bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5 cm, 

merupakan bagian terluar dari buah kelapa (Suhardiyono, 1989). Buah kelapa 

sendiri terdiri atas serabut 35%, tempurung 12%, daging buah 28%, dan air buah 

25%. Adapun sabut kelapa terdiri atas 78% dinding sel dan 22,2% rongga. Salah 

satu cara mendapatkan serat dari sabut kelapa yaitu dengan ekstrasi menggunakan 

mesin. Serat yang dapat diekstrasi diperoleh 40% serabut berbulu dan 60% serat 

matras. Dari 100 gram serabut yang diabstrasikan diperoleh sekam 70 bagian, 

serat matras 18 bagian, dan serat berbulu 12 bagian. Dari segi teknis sabut kelapa 

memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, antara lain mempunyai panjang 15-30 

cm, tahan terhadap serangan mikroorganisme, pelapukan dan pekerjaan mekanis 

(gosokan dan pukulan) dan lebih ringan dari serat lain. Menurut (Asassutjarita et 

al, 2007) serat sabut kelapa terdiri dari 16,8% Hemiselulosa, 68,9% Selulosa dan 

32,1% Lignin. 

Penggunaan Sodium Hidroksida dalam penelitian sebelumnya bertujuan 

untuk mengubah permukaan fiber menjadi kasar, sehingga meningkatkan 

kelekatan mekanis dan juga menyebabkan semakin banyaknya jumlah selulosa 

yang terekspos. Hal ini dapat meningkatkan jumlah tempat yang memungkinkan 

untuk terjadinya reaksi adhesi yang berguna untuk meningkatkan kelekatan antara 

fiber dan matriks (Hashim et al. , 2012). 
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Serat - OH + NaOH → Serat – O- Na + H2O .......................................... (2.1) 
 

 

Alkaline treatment adalah perlakuan kimia yang paling sering digunakan 

untuk serat alami. Tujuan dari alkalisasi yang paling penting disini adalah 

mengacaukan ikatan hydrogen di stuktur serat, sehingga menambah kekasaran 

serat tersebut. Proses alkalisasi menghilangkan komponen penyusun serat yang 

kurang efektif dalam menentukan kekuatan antar muka yaitu hemiselulosa, lignin 

atau pektin. 

Dengan berkurangnya hemiselulosa, lignin atau pektin, wettability serat 

oleh matriks akan semakin baik, sehingga kekuatan antarmuka pun akan 

meningkat. Selain itu, pengurangan hemiselulosa, lignin atau pektin, akan 

meningkatkan kekasaran permukaan yang menghasilkan mechanical interlocking 

yang baik (Maryanti et al, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Karthikeyan et al, 2013) melakukan 

pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM) pada serat sabut kelapa yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 
 

(Sumber : Journal of Scientific & Industrial Research Vol.72, February 2013) 

Gambar 2.3. Serat Sabut kelapa (a) sebelum Alkalisasi (b) sesudah Alkalisasi 

 
Pada Gambar 2.3(a) dan (b) menunjukkan serat sabut kelapa sebelum dan 

sesudah dilakukan alkali treatment. Dari Gambar 2.3(a), dapat dilihat permukaan 

dari serat sabut kelapa diselimuti dengan berbagai lapisan yang diantaranya adalah 

pektin, lignin, dan kotoran. 
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Permukaan serat yang kasar dan memiliki tekstur yang tidak 

beraturan. Setelah dilakukan alkali treatment, sebagian besar komposisi 

lignin dan pektin dihilangkan yang menghasilkan permukaan yang lebih 

kasar yang dapat dilihat pada Gambar 2.3(b). 

Terlihatlah bagaimana perbedaan tekstur serat serabut kelapa 

apabila diberikan alkalisasi dan tidak. 

Pada penelitian kali ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

performa beton terhadap perlakuan alkali treatment terhadap kuat tekan 

dan uji keausan pada beton. 

Serabut kelapa dalam penelitian kali ini merupakan hasil 

pengolahan yang dilakukan oleh Balitek Sembawa yang kemudian 

dilakukan proses untuk menjadi barang jadi pada program Inkubator Bisnis 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(BALITBANGNOVDA) yang terdapat  didalam Pondok Pesantren 

Ma’ariful Ulum Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin. 

Serabut Kelapa yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

panjang ±5 cm sesuai dengan ketentuan panjang serat menurut American 

Concrete Institute yang akan dilakukan perlakukan alkali treatment 

menggunakan larutan NaOH dengan Molaritas 1.50 M untuk 

meningkatkan kekuatan serabut. 

 

2.5 Perencanaan Campuran Beton 

       Campuran beton merupakan suatu perpaduan dari komposisi material 

penyusunnya. Pada dasarnya perancangan campuran beton dimaksudkan 

untuk menghasilkan suatu proporsi campuran bahan yang optimal dengan 



14 
 
 

 

kekuatan yang maksimum. Kriteria dasar dari perancangan beton adalah 

kekuatan tekan dan kemudahan pengerjaan. 

       Dalam penelitian ini kami menggunakan metode DOE ( Department of 

Environment)untuk  menghitung  campuran  dalam  beton  dengan  

menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

Adapun langkah-langkah pembuatan Mix Design DOE sebagai berikut  

1. Menetapkan   kuat  lekat   beton   yang  disyaratkan  pada  umur   yang 

direncanakan (fc =30 Mpa) 

2. Menetapkan nilai standart deviasi (Sd) 

3. Menghitung nilai tambah margin (M) M = K x Sd 

dimana :  M = nilai tambah M = K x Sd 

K = 1,64 

Sd = standart deviasi 

4. Menetapkan kuat lekat rata-rata yang direncanakan. f' cr = f' c + M 

dengan : f' cr = kuat tekan rata-rata 

f' c = kuat tekan yang disyaratkan 

M = nilai tambah 

5. Menetapkan jenis semen 

6. Menetapkan jenis agregat (pasir dan kerikil) 

7. Menetapkan faktor air semen (antara 0,4-0,6) 

8. Menetapkan faktor air semen maksimum 

9. Menetapkan nilai slump 

10. Menetapkan ukuran besar butir agregat maksimum (kerikil) 

11. Menetapkan kebutuhan air 

12. Jika agregat halus dan agregat kasar yang dipakai memiliki jenis yang 

berbeda (alami dan batu pecah), maka jumlah air yang diperkirakan 

diperbaiki dengan rumus : 

A = 0,67 Ah + 0,33 Ak 
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dimana :  A    =  jumlah air yang dibutuhkan, liter/ m³ 

Ah  =  jumlah  air  yang  dibutuhkan  menurut  jenis  agregat 

halusnya  

Ak  =  jumlah  air  yang  dibutuhkan  menurut  jenis  agregat 

kasarnya 

13. Menetapkan kebutuhan semen 

14. Menetapkan kebutuhan semen dipakai 

15. Menentukan golongan pasir 

16. Menentukan perbandingan pasir dan kerikil 

17. Menentukan berat jenis campuran pasir dan kerikil 

Bj campuran = (  
𝑃

100 
 x bj aggregat halus ) + (  

𝑘

100
   x bj aggregat kasar) 

dimana :  K = persentase kerikil terhadap agregat campuran 

P = persentase pasir terhadap agregat campuran 

18. Menentukan berat beton 

19. Menentukan kebutuhan agregat 

Kebutuhan agregat = berat  beton - kebutuhan air - kebutuhan semen 

(langkah 18 – 11 – 14) 

20. Menentukan kebutuhan pasir 

kebutuhan pasir = persentasr berat pasir x kebutuhan agregat 

(langkah 16 x 19) 

21. Menentukan kebutuhan kerikil 

kebutuhan kerikil = kebutuhan agregat - kebutuhan pasir  

(langkah 19 – 20 ) 

2.6 Kuat Tekan Beton 

       Telah diketahui bersama bahwa sifat beton pada umumnya lebih baik jika 

kuat tekannya lebih tinggi. Dengan demikian untuk meninjau mutu beton 

biasanya secara kasar hanya ditinjau kuat tekannya saja. Pengujian kuat tekan 
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dilakukan pada benda uji silinder berukuran 15 cm x 30 cm. Gaya aksial yang 

terdistribusi pada batang penekan compressive strength machine akan 

diterima oleh luas penampang silinder. Dengan rumus (SNI 03- 1974-2011) 

Kuat tekan beton  = 
𝑃

𝐴
  ( N/mm2) .............................................. (1) 

dimana : 

P       =  beban maksimum (N) 

A      =  luas penampang benda uji (mm2) 

(Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 28 hari) 

2.7  Kuat Lekat Beton 

Berdasarkan ASTM C 234, kuat lekat beton dapat dihitung dengan 

menggunakan  persamaan: 

 𝑓𝑏   =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
                                                                                                               (2) 

Dimana :  fb  = Kuat lekat yang timbul (kg/cm2) 

  Pmaks  = Beban yang bekerja (kg) 

 A  = Luas penampang bond area (cm2)  

Bond strength tercapai bila salah satu dari hal berikut terjadi: 

1. Benda uji retak/hancur dan beban yang diberikan menjadi nol. 

2. Titik leleh dari baja tercapai berdasarkan perhitungan perpanjangan 

baja. 

3. Slip yang timbul antara baja dan beton pada saat pembebanan sebesar 

2,5 mm. Namun biasanya jarang terjadi slip sebesar 2,5 mm. Ini di karenakan 

sebelum slip mencapai 2,5 mm beton terlebih dahulu hancur. 
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Untuk menjamin lekatan antara baja tulangan dan beton tidak mengalamai 

kegagalan, diperlukan adanya syarat panjang penyaluran dengan 

menggunakan persamaan :     

 𝐿𝑑 . π . d . 𝑓𝑏 = P                                                                                                        (3) 

Dimana :  P = Gaya Tarik 

  d = Diameter baja tulangan 

  fb = Tegangan lekat 

  Ld = Panjang penyaluran 


