
BAB VII

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, berikut kesimpulan dari

penelitian ini. Dengan masih adanya kekurangan maupun kesalahan, saran dan kritik

sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Adukan beton normal dapat meningkat workabihtasnya dengan ditandai

tercapainya nilai slump lebih besar atau sama dengan 180 mm, tanpa terjadi

bleeding dan segegrasi. Hal ini dengan adanya penambahan superplasticizer

sebanyak 1% sampai 2.35% dari berat semen untuk pengurangan air 10% dan

20%o..

2. Penambahan superplasticizer tanpa disertai pengurangan air, hanya akan

menambah workabilitas, hal ini terjadi pada variasi N20SP dan N25SP. Namun

untuk variasi dengan pengurangan air disamping workabilitas meningkat juga

disertai peningkatan kekuatan. Variasi optimum terjadi pada N20-20SP dan N25-

20SP dengan dosis superplasticizer 2.1%> sampai 2.35%> dari berat semen.
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3. Kombinasi pengurangan air 30% dan 40%) dengan penambahan superplasticizer

3.41%) sampai 10.15%), beton tidak kering dalam 24 jam, sehingga jika diuji pada

umur pendek menghasilkan kekuatan yang rendah, disamping terjadi perubahan

warna menjad agak gelap.

4. Kuat geser akan meningkat seiring dengan meningkatnya kuat tekan, dengan

nilai prosentase 8% sampai 13.5%> dari kuat tekan.

5. Untuk mendapatkan prediksi kuat tekan umur 28 hari dengan menggunakan data

umur 7 hari dapat dipakai persamaan I.

7.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang ada dan keterbatasan, baik dari segi

waktu, biaya dan juga material dalam peiaksanaan penelitian ini, maka dapat

dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Pada saat pembuatan benda uji diperiukan kctelitian dan kcrapian pengerjaan,

demi sempurnanya benda uji tersebut.

2. Pada saat pengujian sangat diperiukan kctelitian dan kecermatan pengamatan

dalam pembacaan dial pembebanan sehingga didapat data yang valid.

3. Jumlah benda uji untuk penelitian beton berikutnya hendaknya lebih banyak,

untuk mengantisipasi data yang rusak nantinya serta mendapatkan data yang

akurat.

4. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan kombinasi bahan tambah

mineral untuk menghasilkan beton yang lebih baik.




