
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut di bawah ini.

1. Jika dibanding kuat desak beton normal, maka kuat desak beton variasi I

mengalami kenaikan kuat desak beton sebesar 4.294%, kuat desak beton

variasi II mengalami kenaikan kuat desak sebesar 14.742%o, kuat desak

beton variasi III mengalami kenaikan kuat desak sebesar 20.040%.

Sedangkan kuat desak beton variasi IV mengalami penurunan kuat desak

sebesar 25.075% dan variasi V mengalami penurunan kuat desak sebesar

4.662%.

2. Penggantian 20% berat semen beton normal dengan 10% RHA + 10%

kapur padam akan didapat nilai kuat desak beton tertinggi.

3. Jika dibandingkan dengan penggunaan semen pada beton normal, maka

penggunaan semen untuk variasi 1 lebih hemat (10%), untuk variasi II

lebih hemat (15%), variasi III lebih hemat (20%), vanasi IV lebih hemat

(25%), dan untuk variasi V lebih hemat (30%).

87



88

6.2 Saran

Dari beberapa analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis

mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut ini.

1. Kualitas abu sekam padi perlu diperhatikan, karena abu sekam padi yang

dihasilkan dari satu tempat maupun dari tempat lain akan selalu berbeda

kualitasnya, hal ini biasanya diakibatkan karena perbedaan suhu

pembakaran dan lama pembakaran, sehmgga perlu diadakan penelitian

lebih lanjut mengenai suhu pembakaran maupun lama pembakaran abu

sekam padi yang optimum supaya didapat abu sekam padi yang

berkualitas.

2. Supaya terlebih dahulu diadakan uji kandungan kimia abu sekam padi

untuk penelitian selanjutnya, agar diketahui kadar silikanya.

3. Sebaiknya dilakukan pengayakan kapur padam dengan saringan nomor

150 atau saringan nomor 200, supaya didapat butiran yang lebih halus

sehingga akan mempercepat reaksi campuran adukan beton.

4. Peraturan pelaksanaan pembuatan campuran adukan beton hendaknya

ditaati dengan sebaik-baiknya.

5. Pemakaian jumlah air dalam pelaksanaan campuran adukan beton dengan

bahan tambah (pozzolan), khususnya dalam pencapaian nilai slump harap

diperhatikan, karena bahan pozzolan memiliki daya serap yang berbeda

dengan semen.

6. Untuk campuran beton variasi I, II, dan III dapat dipakai sebagai

campuran beton alternatif untuk rekayasa bangunan teknik sipil.
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Sedangkan untuk campuran variasi IV dan V tidak kami sarankan untuk

diaplikasikan di lapangan.




