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KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini akan

disampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu penulis

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian

selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami tentang beton non pasir dengan menggunakan

seratkami mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Penambahan serat pada adukan beton dapat menurunkan kelacakan adukan

beton, di mana penurunan kelacakan tersebut bervariasi tergantung dari

panjang serat yang digunakan. Semakin panjang serat yang digunakan, maka

semakin rendah kelecakannya. Penurunan kelacakan ini dapat diatasi dengan

penambahan pasta semen dengan tetap mempertahankan faktor airsemennya.

2. Berat jenis beton non pasir cenderung menurun dengan bertambah panjangnya

serat kawat bendrat, ini terlihat dari hasil perhitungan bahwa berat jenis beton

dengan serat panjang 6 cm pada kosentrasi 1 % menunjukan nilai yang

tertinggi, yaitu rata - rata 1.7028 t/m3.
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3. Dengan adanya serat pada adukan beton dapat meningkatkan prosentase

volume rongga, dengan bertambah panjangnya serat akan meningkatkan

prosentase volume rongga beton. Dan yang terpenting adalah pemilihan

ukuran agregat yang baik, dimana jika ukuran agregat terlalu besar akan

menghasilkan volume rongga beton yang besar sehingga berpengaruh

terhadap kepadatan beton dan kekuatan beton.

4. Pemakaian agregat dalam beton non pasir dengan gradasi yang seragam akan

menghasilkan volume rongga yang cukup besar, sehingga lebih baik

menggunakan agregat yang bergradasi tidak seragam (campuran).

5. Kuat tekan beton non pasir cenderung menurun dengan bertambah panjangnya

serat. Kuat tekan tertinggi dihasilkan oleh serat dengan panjang 6 cm pada

kosentrasi 1,5 % yaitu rata-rata sebesar 9,04 MPa.

6. Kuat tarik beton non pasir tertinggi dihasilkan oleh panjang serat 8 cm pada

kosentrasi 1,5 %, yaitu rata-rata sebesar 1,7827 MPa sedangkan pada serat

dengan panjang 6 cm menghasilkan rata-rata 1,6828 MPa. Dengan besarnya

kuat tarik rata-rata sebesar 23,01 % dan 29,93 % dari kuat tekannya pada

kosentrasi 1 % dan 1,5 %.

7. Pada perhitungan modulus elastisitas panjang serat 6 cm pada kosentrasi 1 %

memberikan hasil yang terbesar, yaitu rata-rata 2952,03 kg/m2 dan kosentrasi

1,5 % rata-rata 2884,14 kg/m2.

8. Dari hasil penelitian ini, didapatkan panjang serat yang optimum adalah 60

mm untuk kuat tekan dan kuat tarik. Pada kuat tarik diambil panjang serat 60

mm karenaselisih kekuatan tarikantarapanjang serat 60 mm dan 80 mm tidak

begitu jauh, yaitu selisih sebesar 5,94 %.
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9. Pada penelitian sebelumnya, Sudarmanto (1998) yang menggunakan agregat

genteng pecah menghasilkan kekuatan tarik dan desak yang lebih besar,

dikarenakan agregat genteng pecah mempunyai tingkat keausan yang lebih

tinggi dari pada krikil, ausan genteng yang timbul saat pemadatan akan saling

mengisi rongga, sehingga hasil pemadatannya lebih baik dibandingkan dengan

agregat krikil yang hampir tidak mengalami deformasi pada saat

pemadatannya.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai bahan

pertimbangan pada penelitian selanjutnya, sehingga hasil yang didapatkan

menjadi lebih baik, seperti yang akan kami sebutkan sebagai berikut ini.

1. Untuk mempertinggi tegangan lekat antara serat bendrat pada beton, perlunya

dimodifikasi bentuk serat sehingga mampu memperbesar tegangan lekatnya.

Modifikasi yang dapat dilakukan misalnya dengan memberi bentuk berkait

pada ujung-ujungnya ataupun bentuk spiral.

2. Untuk menghasilkan beton non pasir dengan volume rongga yang kecil

sebaiknya digunakan agregat tidak bergradasi seragam atau gradasi campuran.

3. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sifat - sifat beton non

pasir dengan serat kawat bendrat seperti regangan (Creep), daktilitas dan

sebagainya.

4. Perlu dipertimbangkannya penggunaan serat lain yang mampu meningkatkan

kekuatan beton secara keseluruhan.
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5. Untuk mendapatkan nilai slump yang disyaratkan, maka sebaiknya dilakukan

penambahan berat air dan berat semen dengan tetap mempertahankan nilai

faktor air semennya.


