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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut ini. 

1. Karakteristik portal beton pracetak sangat bergantung pada kualitas 

dinding pengisi, semakin baik mutu material dinding tersebut semakin 

kecil lendutan yang terjadi, sehingga mampu menahan beban yang besar. 

2. Dari pembebanan yang telah dilakukan terhadap benda uji 2 portal 

pracetak dengan dinding batako UII memiliki nilai beban maksimum 

tertinggi dengan beban maksimum lateral sebesar 50,06 kN, diikuti benda 

uji 3 portal pracetak dengan dinding bata merah dengan beban maksimum 

lateral sebesar 34,6 kN, kemudian benda uji 1 portal pracetak terbuka 

dengan beban vertikal sebesar 20,41 kN dan beban maksimum lateral 

sebesar 11,39 kN. 

3. Kinerja struktur portal beton pracetak lemah pada sambungan antara 

komponen pracetak. Hal ini disebabkan karena daya lekat beton lama dan 

beton baru kurang sempurna, sehingga kerusakan awal pada saat pengujian 

banyak terjadi pada sambungan tersebut. 

4. Dilihat dari pola retak yang terjadi pada benda uji kerusakan pada benda 

uji 2 adalah kerusakan dominan retakan horizontal, maka menurut 

Elgwady (2002) kerusakan yang terjadi termasuk dalam kategori sliding 

modes dan kategori shear modes pada benda uji 3 dengan kerusakan 

dominan retakan vertikal-horizontal. Sedangkan kategori kerusakan pada 

benda uji menurut Boen (2012) termasuk kedalam kategori III atau sedang 

(S), yaitu benda uji mengalami banyak retakan besar dan sudah kehilangan 

sebagian kemampuan dalam menahan beban. 

5. Nilai daktilitas simpangan benda uji untuk lateral yaitu diatas 4,5. Menurut 

SNI-1726-2002 hasil daktilitas simpangan pada benda uji 1 termasuk 
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dalam kategori daktail parsial sedangkan benda uji 2 dan 3 masuk dalam 

kategori daktail penuh. 

6. Penambahan zat additive SikaCim Concrete additive dapat mempercepat 

umur perkerasan beton, namun ternyata zat tambah ini dapat 

meningkatkan nilai kuat desak beton. 

 

6.2 SARAN 

 Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

terdapat saran untuk beberapa hal demi kelancaran penelitian selanjutnya sebagai 

berikut ini. 

1. Pada penelitian seperti ini sangat diperlukan ketelitian dan profesionalitas 

kerja agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan jenis 

sambungan pracetak yang liat, kokoh, dan kuat, agar kekuatan beton 

pracetak pada sambungan setara dengan beton konvensional. 

3. Perlu adanya laboran yang kompeten, sehingga dapat mengatasi dan 

mencarikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang timbul pada 

penelitian di laborat. 

4. Perlu kalibrasi yang rutin pada peralatan laboratorium, sehingga hasil yang 

dihasilkan dapat akurat sesuai standar yang diinginkan. 

5. Perlunya adanya buku panduan untuk pengoperasian alat yang lebih 

lengkap guna mempermudah dalam hal penelitian alat. 

6. Perlunya peremajaan beberapa alat uji di laboraturium agar tidak terjadi 

kendala atau kerusakan pada setiap percobaan. 




