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ABSTRAK 

Penelitian ini mencoba menggunakan bahan tambah berupa fly ash yang bertujuan untuk 
meningkatkan durabilitas dan kepadatan beton. Selain itu, dalam usaha untuk menghasilkan mutu 
beton yang lebih baik digunakan air kapur sebagai air campuran adukan beton. Pada penelitian ini 
menggunakan high volume fly ash concrete dengan kadar fly ash 50%. Untuk membandingkan maka 
digunakan 2 jenis fly ash yaitu yang berasal dari PLTU dan yang dibeli di pasaran, sedangkan air 
kapur yang digunakan berasal dari perendaman kapur hidup. Dimensi benda uji kubus 15x15x15 cm. 
Rancangan campuran menggunakan metode SNI 03-2834-2000. Setiap variasi dibuat 3 benda uji, 
sehingga jumlah keseluruhannya 60 buah. Perendaman 28 hari pada air tawar setelah itu direndam 
dalam air garam dan sulfat dengan lama perendaman 28 hari dan 56 hari. Pengujian yang dilakukan 
yaitu uji kuat tekan beton.  Selain high volume fly ash concrete pengujian terhadap beton normal juga 
dilakukan. Hasil kuat tekan awal optimum terjadi pada beton normal yang direndam dalam air yaitu 
20,04 MPa. Setelah direndam dalam air garam hingga umur 56 hari  perubahan kuat tekan yang terjadi 
relatif stabil sehingga tidak berpengaruh terhadap kuat tekan maupun durabilitas beton. Pada 
perendaman air sulfat umur 28 hari reaksi beton terhadap air sulfat masih lemah karena perubahan 
kuat tekan yang terjadi relatif tetap. Reaksi mulai terlihat pada lama perendaman 56 hari tetapi 
perubahan kuat tekan rata-rata yang terjadi masih relatif stabil sehingga terjadi keseimbangan antara 
pengembangan kekuatan beton dengan pengurangan luasan pada zona yang rusak oleh serangan asam 
sulfat. Namun, pada beton normal yang direndam dalam air sulfat nilai kuat tekan rata-rata lebih 
rendah daripada kuat tekan awal sehingga beton normal memiliki durabilitas yang lemah terhadap 
larutan asam sulfat dibandingkan beton dengan bahan tambah fly ash. Pada perendaman air garam dan 
air sulfat Penggunaan air kapur sebagai air campuran beton memiliki kuat tekan rata-rata yang lebih 
rendah daripada penggunaan air tawar sebagai air campuran beton. 
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PENDAHULUAN 
Beton adalah campuran antara semen 

Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat 
halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa 
bahan tambahan yang membentuk massa padat 
(SNI 03-2847-2002). Beton merupakan salah 
satu unsur bahan bangunan yang banyak 
dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan. 
Beton banyak diminati karena kelebihan yang 
dimiliki dibandingkan bahan lainnya, antara 
lain beton mempunyai kuat tekan yang baik, 
tahan terhadap temperatur yang tinggi, dan 
tahan api. Selain kelebihan, beton juga 
memiliki kelemahan, salah satunya yang 
terjadi pada lingkungan yang agresif. 
Lingkungan yang agresif erat kaitannya 
dengan durabilitas yang merupakan salah satu 
karakteristik material konstruksi yang penting 
untuk diperhatikan. Pada lingkungan yang 
agresif, sifat durabilitas dari material yang 
digunakan akan dihadapkan pada 
permasalahan seperti serangan sulfat yang 
terkandung dalam tanah dan serangan ion 
klorida yang terkandung pada air laut. 

Untuk mengurangi kelemahan 
terhadap lingkungan agresi peneliti 
menggunakan bahan tambah fly ash karena 
memiliki keunggulan antara lain meningkatkan 
durabilitas dan kepadatan beton serta 
mengurangi penyusutan beton (Nugraha, dan 
Antoni, 2007). Untuk menghasilkan daya tahan 
yang lebih tinggi terhadap serangan sulfat 
diterapkan melalui high volume fly ash 
concrete. Pada prinsipnya fly ash berasal dari 
PLTU (K. Mehta, 2002). Tetapi, semakin 
banyaknya fly ash yang beredar dipasaran 
sehingga pada penelitian ini akan digunakan 
fly ash yang dijual dipasaran dan juga fly ash 
yang berasal dari PLTU. Selain itu, untuk 
menghasilkan mutu beton yang lebih baik 
maka digunakan air kapur sebagai air 
campuran beton. Material ini mempunyai 
kadar bahan semen yang tinggi dan 
mempunyai sifat pozzolanik. Kandungan fly 
ash sebagian besar terdiri dari silikat dioksida 
(SiO2), aluminium (Al2O3), besi (Fe2O3), dan 
kalsium (CaO), serta magnesium potassium, 
sodium, titanium, dan sulfur dalam jumlah 

yang lebih sedikit. Menurut ASTM C-618 fly 
ash dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fly ash 
kelas F, N dan C. 

 Struktur beton harus mampu 
menghadapi kondisi dimana dia direncanakan, 
tanpa mengalami kerusakan selama jangka 
waktu yang direncanakan. Beton yang 
demikian disebut mempunyai ketahanan yang 
tinggi (durable) (Nugraha, dan Antoni, 2007). 

Salah satu lingkungan agresif yaitu 
lingkungan yang tercemar sulfat. Hampir 
semua sulfat merusak pasta semen. Cara 
mencegah serangan sulfat yaitu memakai 
semen tahan sulfat yang mengandung C3A 
sedikit, atau semen campuran yang 
mengandung lebih banyak slag atau abu 
terbang dengan faktor air semen dibawah 0,55 
(Nugraha, dan Antoni, 2007). Selain itu 
kandungan garam yang terdapat pada air laut 
juga merupakan salah satu lingkungan agresif. 
Kristalisasi dari garam di dalam pori akan 
menyebabkan kehancuran. Hali ini terjadi 
hanya bila air dapat meresap ke dalam beton. 

Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui durabilitas high volume fly ash 
concrete dengan pemakaian air kapur dan air 
tawar sebagai air campuran pada perendaman 
air garam dan air sulfat melalui pengujian kuat 
tekan beton pada lama perendaman 28 hari dan 
56 hari.  

Berdasarkan permasalahan yang 
diuraikan diatas dapat disimpulkan rumusan 
yaitu seberapa besar pengaruh pemakaian air 
kapur dan air tawar sebagai air campuran high 
volume fly ash concrete terhadap kuat tekan 
beton setelah direndam dalam air sulfat dan air 
garam dalam kaitannya dengan durabilitas 
beton. 

Untuk membatasi lingkup pada 
penelitian ini maka batasan-batasan penelitian 
sebagai berikut Semen yang digunakan adalah 
semen Portland tipe PPC, Bahan tambah yang 
digunakan untuk campuran beton adalah fly 
ash dari PLTU Jepara dan fly ash yang di jual 
di pasaran, Penggunaan air kapur sebagai air 
campuran adukan beton, Perendaman 
menggunakan larutan air garam dan air sulfat, 
dan Pengujian kuat tekan beton  



METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan dengan 

metode eksperimen, yaitu dengan mengadakan 
percobaan di laboratorium guna mendapatkan 
hasil yang menjelaskan bagian-bagian yang 
diteliti. Pengujian dilakukan melalui uji kuat 
tekan beton. Benda uji yang digunakan dalam 
penelitian ini kubus dengan ukuran 15x15x15 
cm. Dengan rincian beton normal yang 
direndam dalam air garam dan sulfat pada 
perendaman 28 hari dan 56 hari berjumlah 12 
buah, beton dengan bahan tambah fly ash 
PLTU dan pasaran dengan menggunakan air 
tawar yang direndam dalam air garam dan 
sulfat pada perendaman 28 hari dan 56 hari 
berjumlah 24 buah, dan beton dengan bahan 
tambah fly ash PLTU dan pasaran dengan 
menggunakan air kapur yang direndam dalam 
air garam dan sulfat pada perendaman 28 hari 
dan 56 hari berjumlah 24 buah. Sehingga, total 
keseluruhan benda uji 60 buah. 
 
Rancangan Campuran Beton 

 Rancangan campuran beton digunakan 
untuk menentukan proporsi suatu bahan 
material dalam membuat campuran beton.  

Tabel 3. Proporsi Campuran Beton 

Kode Semen 
(kg) 

Pasir 
(kg) 

Keriki
l (kg) 

Air (liter) Fly Ash (kg) 

Tawar Kapur PLTU Pasaran 

K1 17,27 31,5
3 

61,2 9,5 - - - 

K2 8,635 31,5
3 61,2 9,5 - 8,635 - 

K3 8,635 31,5
3 61,2 9,5 - - 8,635 

F1 8,635 31,5
3 61,2 - 9,5 8,635 - 

F2 8,635 31,5
3 61,2 - 9,5 - 8,635 

(sumber : hasil perhitungan) 
Keterangan : 
K1= Beton normal 
K2 = Beton yang ditambah dengan fly ash dari 

PLTU Jepara + air tawar 
K3 = Beton yang ditambah dengan fly ash 

yang dijual dipasaran + air tawar 
F1= Beton yang ditambah dengan fly ash 

PLTU Jepara + air kapur 

F2= Beton yang ditambah dengan fly ash 
pasaran + air kapur 

 
Tahap-Tahap Penelitian 

Persiapkan semua bahan material dan 
alat-alat yang diperlukan terlebih dahulu. 
Bahan yang akan digunakan untuk pembuatan 
campuran beton dilakukan pengujian. Bahan 
yang diuji anatara lain agregat halus, agregat 
kasar dan fly ash. Kemudian rencanakan 
rancangan campuran beton untuk pembuatan 
adukan beton.  

Setelah rancangan campuran selesai buat 
benda uji. Semua bahan dicampur kemudian 
diaduk hingga rata menggunakan molen. 
Setelah itu, dilakukan pengujian slump. 
Apabila nilai slump sesuai rencana kemudian 
adukan dicetak pada cetakan kubus.  

Benda uji yang sudah dibuat kemudian 
dilakukan perawatan dengan cara direndam 
didalam air garam dan air sulfat sampai dengan 
umur yang ditentukan. Setelah dilakukan 
perawatan kemudian benda uji dilakukan 
pengujian yaitu uji kuat tekan. 

Setelah data pengujian diperoleh 
kemudian melakukan analisis data dan dibahas 
serta dibuat kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan 
dilaboratorium Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Surakarta , merupakan suatu 
pencarian data yang mengacu pada perumusan 
masalah, yaitu untuk mengetahui bahan-bahan 
material yang digunakan sudah memenuhi 
syarat atau tidak, dan untuk mengetahui 
pengaruh penambahan high volume fly ash. 
Hasil Pengujian Agregat  

Pengujian agregat meliputi kandungan 
zat organik, kandungan lumpur, berat jenis, 
serapan air, dan gradasi. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4. Hasil Pengujian Agregat Halus 
Jenis Pemeriksaan Hasil Syarat Keterangan 

Kadar Lumpur 3,67 % 5% Memenuhi 

Kandungan zat 
organik 

kuning 
muda 

tidak lebih 
tua dari 
warna 

pembanding 

Memenuhi 

Saturated Surface 
Dry (SSD) 2,5 < 3,75 Memenuhi 

Spesific Gravity 
dan Absorption    

a) Berat Jenis Bulk 2,63 - - 

b) Berat Jenis SSD 2,66 - - 

c) Berat Jenis semu 2,71 - - 

d) Absorption (%) 1,21 % < 5 % Memenuhi 

Modulus halus butir 3,27 1,5 - 3,8 Memenuhi 

(sumber: hasil penelitian) 
Tabel 5. Hasil Pengujian Agregat Kasar 
Jenis Pemeriksaan Hasil Syarat Keterangan 

Spesific Gravity dan 
Absorption    

a) Berat Jenis Bulk 2,63 -  
b) Berat Jenis SSD 2,64 -  
c) Berat Jenis semu 2,65 -  
d) Absorption (%) 0,26 % < 5 % Memenuhi 

Modulus halus butir 6,22 5 - 8 Memenuhi 

(sumber: hasil penelitian) 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa bahan-bahan material yang digunakan 
dalam campuran beton sudah memenuhi 
syarat.  

 
Gambar 1. Grafik hubungan antara ukuran ayakan 

dengan presentase lolos komulatif 
 

 
Gambar 2. Grafik hubungan antara ukuran ayakan   

dengan presentase lolos komulatif 
Dari gambar 1 dan 2 agregat halus 

masuk pada gradasi 3 sehingga agregat halus 
termasuk pasir halus dan agregat campuran 
masuk pada batas gradasi agregat untuk besar 
butir maksimum 20 mm (Mulyono, 2004). 

 
Hasil Pengujian Fly Ash 

Pemeriksaan fly ash dilakukan untuk 
mengetahui kandungan kimia yang terkandung 
dalam fly ash dan untuk menetukan jenis 
klasifikasi fly ash.  
Tabel 6. Senyawa kima pada Fly Ash 

Senyawa F C N 
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 70 50 70 
SO3 5 5 4 
Kadar air max, % 3 3 3 
Kehilangan panas max, % 6 6 10 

(Sumber : ASTM C-618) 
Tabel 7. Hasil Pengujian Fly Ash 

No Parameter Kode Benda Uji Satuan A B 
1 SiO2 24.110 32.5900 % 
2 CaO 0.7182 0.8753 % 
3 MgO 3.1117 4.6351 % 
4 Fe2O3 6.9445 6.4722 % 
5 Al2O3 13.3993 12.6828 % 
6 TiO2 0.8420 0.8120 % 

(sumber : hasil penelitian) 
Dari kadar (SiO2+Fe2O3+Al2O3) didapat 
benda uji A (fly ash yang dijual di pasaran) 
sebesar 44.4538% dan benda uji B (Fly ash 
dari PLTU Jepara) sebesar 51.745% 
sehingga benda uji A tidak termasuk kelas 
C dan kelas F sedangkan batas 
(SiO2+Fe2O3+Al2O3)  kelas C minimal 50 
% dan kelas  (SiO2+Fe2O3+Al2O3) minimal 
70%. Maka yang masuk pada kelas C 
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adalah benda uji B (Fly ash dari PLTU 
Jepara) (ASTM C618-03). 
 
Hasil Pengujian Slump 

Pengujian nilai slump dilaksanakan 
sebelum campuran beton dituang dalam 
cetakan. Pengujian slump dilakukan untuk 
mengetahui workabilitas adukan beton dari 
setiap percobaan. Pemberian bahan tambah 
dengan proporsi yang bervariasi akan dianalisa 
pengaruhnya terhadap workabilitas beton. 
Tabel 8. Hasil Pengujian Slump 

Kode Umur 
(hari) 

Nilai slump 
(cm) Syarat 

K1 
28 

3,5 

3 - 6 
(cm) 

56 

K2 
28 

4,5 
56 

K3 
28 

4,5 
56 

F1 
28 

5 
56 

F2 
28 

5 
56 

(sumber : hasil penelitian) 
 
Pembuatan Larutan Perendaman Beton 

Pada penelitian ini menggunakan 2 
perendaman yaitu air garam dan larutan asam 
sulfat. Adapun cara pembuatan larutannya 
adalah sebagai berikut. 
a. Larutan air garam 3% 

Pembuatan dengan cara mencampurkan 
air dengan garam dengan perbandingan 1 
liter : 30 gram 

b. Larutan asam sulfat 10% 
Pembuatan dengan cara mencampurkan 

air dengan asam sulfat dengan 
perbandingan 1 liter : 100 ml. 

 
Pengukuran pH 

Pengukuran pH ini bertujuan untuk 
mengontrol konsentrasi pH pada larutan sulfat 
agar stabil hingga umur perendaman yang 
direncanakan. Hasil pengukuran pH dapat 
dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil pengukuran pH 
Pengujian pH hari 

ke- 
Nilai pH Keterangan 

0 1 Nilai pH awal 

14 1 pH masih stabil 

28 1 pH masih stabil 

42 1 pH masih stabil 

56 1 pH masih stabil 

Dari hasil pengujian pH diatas, dapat 
disimpulkan bahwa larutan sulfat bersifat asam 
dengan nilai pH yaitu 1 dan konsentrasi pH 
masih dalam keadaan stabil (terjaga) hingga 
umur perendaman yang direncanakan yaitu 56 
hari. 
 
Hasil Pengujian Kuat Tekan 
1. Kuat tekan awal 

Pada penelitian ini kuat tekan awal 
diperoleh dari pengujian kuat tekan beton 
rata-rata yang direndam pada air tawar 
umur 28 hari. 

Berdasarkan rata-rata kuat tekan dan 
variasi beton maka dapat digambarkan grafik 
sebagai berikut :  

 
Gambar 3. Grafik rata-rata kuat tekan  beton 

dengan variasi beton 
Dari gambar 3 menunjukkan bahwa 

penambahan fly ash high volume (50% fly ash) 
maupun penggunaan air kapur sebagai 
pengganti air campuran adukan beton tidak 
dapat meningkatkan kuat tekan beton. Beton 
yang memiliki kuat tekan optimum terjadi 
pada beton normal dengan nilai 24,15 Mpa. 
2. Kuat tekan pada perendaman air garam 

Pada penelitian ini perendaman beton 
pada larutan air garam menggunakan kadar 
garam 3%. 
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Berdasarkan rata-rata kuat tekan beton 
dan variasi beton dengan bahan tambah volume 
fly ash maupun air kapur maka di dapatkan 
gambar  grafik rata-rata kuat tekan beton 
sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Grafik rata-rata kuat tekan  beton 

dengan variasi beton 
Keterangan :  

BN = beton normal 
BFA1 = Beton dengan bahan tambah fly ash 
PLTU 
BFA2 =Beton dengan bahan tambah fly ash 

pasaran 
BFA1K = Beton dengan bahan tambah fly ash 

PLTU + air kapur 
BFA2K = Beton dengan bahan tambah fly ash 

pasaran + air kapur 
 

Dari gambar 4 menunjukkan bahwa : 
Perendaman beton dengan 

menggunakan air garam pada lama 
perendaman 28 hari dan 56 hari 
menghasilkan kuat tekan rata-rata yang 
meningkat. Beton secara fisik tidak terjadi 
kerusakan pada beton sehingga tidak 
berpengaruh terhadap durabilitas beton. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 
kesesuaian hasil dengan penelitian 
Maryanto (2001) yang meneliti mengenai 
pengaruh variasi kadar garam dalam 
variasi umur perendaman terhadap kuat 
tekan beton.  

Penggunaan air kapur sebagai air 
campuran beton berpengaruh terhadap kuat 
tekan rata-rata karena menghasilkan kuat 

tekan rata-rata yang lebih rendah daripada 
penggunaan air tawar sebagai air campuran 
beton. 
3. Kuat tekan pada perendaman air sulfat 

Pada penelitian ini perenadaman 
beton pada larutan air sulfat menggunakan 
kadar sulfat 10%. 

Berdasarkan rata-rata kuat tekan beton 
dan variasi beton dengan bahan tambah volume 
fly ash maupun air kapur maka di dapatkan 
gambar  grafik rata-rata kuat tekan beton 
sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Grafik rata-rata kuat tekan  beton 

dengan variasi beton  
Dari gambar 5 menunjukkan bahwa : 
Beton dengan bahan tambah fly ash 

yang direndam dalam larutan asam sulfat 
pada lama perendaman 28 hari 
menghasilkan kuat tekan rata-rata lebih 
tinggi daripada kuat tekan awal. Hal ini 
menunjukkan bahwa reaksi beton terhadap 
asam sulfat masih lemah dan perilaku fly 
ash memperlambat reaksi terhadap asam 
sulfat. Reaksi beton terhadap asam sulfat 
mulai terlihat pada lama perendaman 56 
hari namun kuat tekan rata-rata yang 
terjadi terhadap kuat tekan awal yaitu 
16,42 MPa menjadi 16,51 MPa (BFA1); 
15,67 MPa menjadi 15,96 MPa (BFA2); 
13,87 MPa menjadi 13,26 MPa (BFA1K); 
13,51 MPa menjadi 12,78 MPa (BFA2K). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi 
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keseimbangan antara pengembangan 
kekuatan beton dengan pengurangan 
luasan pada zona yang rusak oleh serangan 
asam sulfat. Hasil ini ada kesesuaian 
dengan hasil penelitian Stefanus A 
Kristiawan, dkk (2013) tentang resistensi 
beton memadat mandiri yang mengandung 
fly ash tinggi terhadap serangan asam 
sulfat. 

Pada beton normal dengan lama 
perendaman 28 hari dan 56 hari 
menghasilkan kuat tekan rata-rata lebih 
rendah daripada kuat tekan awal yaitu 
secara berturut-turut 24,15 MPa; 15,17 
MPa; 11,42 MPa. Hal ini menunjukkan 
bahwa beton normal memiliki durabilitas 
yang lemah terhadap larutan asam sulfat 
dibandingkan beton dengan bahan tambah 
fly ash. Hasil tersebut membuktikan bahwa 
reaksi asam sulfat dengan semen 
menyebabkan semen terlarut dan terkikis.  

Penggunaan air kapur sebagai air 
campuran beton berpengaruh terhadap kuat 
tekan rata-rata karena menghasilkan kuat 
tekan rata-rata yang lebih rendah daripada 
penggunaan air tawar sebagai air campuran 
beton. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 
dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain 
sebagai berikut : 
1. Pada perendaman air garam 

penambahan fly ash high volume (50% 
fly ash) maupun penggunaan air kapur 
sebagai pengganti air campuran 
adukan beton memiliki kuat tekan 
yang lebih rendah daripada beton 
normal. Nilai kuat tekan beton normal 
yaitu 22,93 MPa pada perendaman 56 
hari. 

2. Perendaman beton dengan 
menggunakan air garam pada lama 
perendaman 28 hari dan 56 hari 

menghasilkan kuat tekan rata-rata 
yang meningkat. Beton secara fisik 
tidak terjadi kerusakan pada beton 
sehingga tidak berpengaruh terhadap 
durabilitas beton. 

3. Perendaman beton dengan 
menggunakan larutan asam sulfat pada 
beton dengan bahan tambah fly ash 
pada lama perendaman 28 hari 
menghasilkan kuat tekan rata-rata 
lebih tinggi daripada kuat tekan awal. 
Reaksi beton terhadap asam sulfat 
mulai terlihat pada lama perendaman 
56 hari namun kuat tekan rata-rata 
yang terjadi terhadap kuat tekan awal 
yaitu 16,42 MPa menjadi 16,51 MPa 
(BFA1); 15,67 MPa menjadi 15,96 
MPa (BFA2); 13,87 MPa menjadi 
13,26 MPa (BFA1K); 13,51 MPa 
menjadi 12,78 MPa (BFA2K), 
sedangkan pada beton normal pada 
lama perendaman 28 hari dan 56 hari 
menghasilkan kuat tekan rata-rata 
lebih rendah daripada kuat tekan awal 
yaitu secara berturut-turut 24,15 MPa; 
15,17 MPa; 11,42 MPa. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa beton normal 
memiliki durabilitas yang lemah 
terhadap larutan asam sulfat 
dibandingkan beton dengan bahan 
tambah fly ash dengan penggunaan air 
tawar maupun penggunaan air kapur 
sebagai air campuran beton. 

4. Penggunaan air kapur sebagai air 
campuran beton berpengaruh terhadap 
kuat tekan rata-rata karena 
menghasilkan kuat tekan rata-rata 
yang lebih rendah daripada 
penggunaan air tawar sebagai air 
campuran beton. 

5. Pengujian terhadap agregat halus dan 
agregat kasar telah memenuhi 
spesifikasi yang disyaratkan sehingga 



dapat digunakan sebagai bahan 
penyusun campuran beton. 

6. Hasil pengujian slump berkisar antara 
3,5 – 5 cm sedangkan nilai slump yang 
direncanakan antara 3 – 6 cm, jadi 
memenuhi syarat nilai slump. 

Hal-hal yang perlu disarankan dari 
penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya 
dengan adanya penambahan fly ash dan 
penggunaan air kapur sebagai air pengganti 
adukan beton antara lain : 
1. Pada saat pembuatan campuran beton 

perlu diperhatikan kekentalan 
campuran, sesuai nilai slump yang 
direncanakan. 

2. Perlu adanya penggunaan kadar garam 
yang lebih besar pada perendaman 
beton untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh air garam terhadap 
ketahanan beton. 

3. Perlu adanya peningkatan umur 
perendaman pada air sulfat untuk 
mengetahui pengaruh air sulfat 
terhadap beton dalam jangka yang 
lebih lama. 
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