
BAB VI

SIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap Kinerja CTB dengan bahan subtitusi agregat
kasar limbah hasil pengolahan baja PT. Krakatau Steel (Slag) dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini slag dapat digunakan sebagai bahan subtitusi agregat kasar
pada CTB dengan tujuan untuk meningkatkan kuat tekannya sampai kadar
subtitusi slag 50%.

2. Hasil dari pengujian proktor adalah didapatkannya kepadatan maksimum
dengan kadar air sebesar 8,64% yang menghasilkan kepadatan sebesar 2,29
gram/cm".

3. Kuat tekan CTB dengan menggunakan bahan subtitusi agregat kasar dan
limbah hasil pengolahan baja (slag) akan mengalami peningkatan seiring
dengan bertambahnya kadar subtitusi slag.

4. Semakin banyak kadar subtitusi slag juga akan menyebabkan CTB menjadi
lebih berat, karena slag tergolong agregat berat dengan berat jenis lebih dari

2,8 kg/m3
5. Prosentase kadar optimum subtitusi slag adalah 50% karena kuat tekan CTB

mencapai maksimum pada kadar subtitusi slag 50%. Presentase
peningkatannya untuk kuat tekan rencana 30 MPa sebesar 27,2% dan 40 MPa
sebesar 21,65%. Pada kadar subtitusi 75% dan 100% kuat tekannya
mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak kurang dari kuat tekan
rencananya.

6. Penurunan kuat tekan CTB pada kadar subtitusi slag 75% dan 100%
dimungkinkan disebabkan karena gradasi agregat slag yang digunakan tidak
sesuai dengan gradasi agregat split.

7. peningkatan kuat tekan maksimum pada CTB dengan kadar subtitusi slag 50%
untuk kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa dapat dikondisikan sama pada
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CTB dengan kuat tekan rencana 10 MPa. Dimungkinkan persentase

peningkatan kuat tekannya akan lebih besar.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini. untuk perkerasan dengan CTB dapat

disarankan :

1. Pemanfaatan slag sebagai agregat dapat dilakukan mulai sekarang, selain

dapat bermanfaal pada industri konstuksi, juga dapat mengurangai

pencemaran lingkungan akibat limbah industri baja tersebut.

2. Keadaan agregat yang akan dipergunakan harus benar-banar diperhatikan,

diusahakan kadar air agregat yang akan digunakan diuji terlebih dahulu.

3. Penyimpanan bahan-bahan yang akan digunakan juga harus diperhatikan,

khususnya agregat yang akan digunakan. Agregat yang sudah diuji kadar

airnya sebaiknya disimpan dalam polihag dan diletakkan di dalam ruangan.

Tujuannya agar kadar air yang terkandung dalam agregat tidak berabah karena

proses penguapan atau berkena air hujan.

4. Pemadatan CTB di lapangan harus benar-benar diperhatikan hingga mencapai

kepadatan yang diinginkan.

5. Pada saat penggunaan bahan subtitusi agregat kasar slag harus diperhatikan

mengenai penyerapan air agregat. Penyerapan air slag tidak sama dengan

penyerapan air kerikil, sehingga perlu dilakukan koreksi.

6. Pada saat penggunaan bahan subtitusi agregat kasar slag, gradasinya juga

harus tetap diperhatikan agar tidak mempengaruhi kuat tekannya.

7. Untuk pengujian proktor, sebaiknya dicari nilai kadar air optimum yang lebih

teliti lagi sehingga didapat kepadatan yang maksimum.

8. Untuk penelitian CTB lebih lanjut dapat digunakan kadar subtitusi dengan

range yang lebih kecil atau lebih detail.

9. Beton yang digunakan sebagai struktur jalan sebaiknya diuji keausannya.

Pengujian keausan ini tidak hanya untuk agregatnya saja, tetapi juga untuk

beton yang sudah jadi. Pengujian ini yang mcmbedakan antara beton untuk

struktur jalan dan beton untuk struktur gedung.


