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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai kuat lentur balok 

bertulangan baja dengan balok bertulangan kayu meranti yang dilakukan di 

Laboratorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini adalah sebagai berikut : 

1) Kuat tekan beton dengan menggunakan tulangan model rangka dari kayu meranti 

mendekati kuat tekan beton tulangan baja. Hasil gaya geser nominal (Vn) 

pengujian balok beton menggunakan tulangan baja dengan jarak sengkan 8 cm 

adalah 85.06 kN, jarak sengkang 10 cm adalah 78.13 kN. 

Sedangkan hasil moment kapasitas pengujian balok beton menggunakan 

tulanagan model rangka dari kayu meranti dengan jarak sengkan 8 cm adalah 

81.13 kN dan jarak sengkan 10 cm adalah 75.00 kNm 

2) Hasil kuat geser pada balok beton menggunakan tulangan model rangka dari 

kayu meranti mendekati hasil kuat geser pada balok menggunakan tulangan baja  

3) Hasil persentase kuat geser dari balok beton menggunakan tulangan baja dengan 

balok beton tulangan model rangka dari kayu meranti dengan jarak sengkan 8 cm 

adalah 4,61 %, sedangkan balok beton menggunakan tulangan baja dengan balok 

beton tulangan model rangka dari kayu meranti jarak sengkang 10 cm adalah 

3.99 %.  

4) Data hasil perhitungan rata-rata berat jenis pada pengujian kuat tekan silinder 

beton adalah 2,26 g/cm
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5) Hasil perhitungan rata-rata kuat tekan beton silinder adalah 18,96 MPa  
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B. Saran 

Agar diperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian balok beton 

dari tulangan baja dengan balok beton dari tulangan kayu meranti, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1) Kayu meranti yang akan dipilih sebagai pengganti tulangan baja harus benar-

benar dalam kondisi yang layak  

2) Pada pembuatan sampel hendaknya menggunakan pasta yang berasal dari satu 

adukan, agar mutu beton antar masing-masing sampel tidak jauh berbeda 

3) Pada pembuatan sampel tulangan hendaknya lebih teliti, baik dalam perakitan 

tulangan ataupun pada pembuatan benda uji balok beton 

4) Pada percobaan ini masih menggunakan satu jenis kayu dan satu ukuran kayu, 

untuk mendapatkan hsail yang bervariasi perlu diadakan penelitian dengan 

menggunakan jenis kayu dan ukuran kayu yang bervariasi pula, agar didapatkan 

hasil terbaik dari beberapa variasi tersebut.      


