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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan tahap pembuatan benda uji, perendaman benda uji di 

dalam air laut, pengujian kuat tekan untuk silinder beton, serta analisis yang telah 

dilakukan, akhirnya penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1). Kombinasi rasio semen dengan agregat sebesar 1:6 menghasilkan beton ringan 

karena sesuai dengan kriteria bahwa berat beton kurang dari 1800 kg/m³. 

2). Berat volume rata-rata beton non pasir tergolong dalam beton ringan, pada 

penelitian ini berat volume beton non pasir berkisar antara 1,620 – 1,657 

gr/cm³. 

3). Nilai kuat tekan rata-rata silinder beton non pasir pada variasi 0%, 0,3%, 

0,5%, 0,7% pada umur 28 hari berturut-turut adalah 7,615 MPa; 7,530 MPa; 

7,454 MPa; 7,435 MPa. 

4). Kuat tekan maksimal pada penelitian ini adalah sebesar 7,615 MPa, yang 

terjadi pada variasi penambahan serbuk alumunium 0% dengan fas 0,45. Dan 

kuat tekan minimum sebesar 7,435 MPa pada variasi penambahan serbuk 

alumunium 0,7 %. 

5). Penambahan serbuk alumunium berpengaruh terhadap berat volume dan kuat 

tekan beton non pasir. 

6). Dari hasil data pada bab V, dapat disimpulkan bahwa semakin ringan berat 

volume beton non pasir maka makin kecil kuat tekannya dan sebaliknya 

semakin besar berat volume beton non pasir maka semakin besar kuat 

tekannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan penelitian, kesulitan-

kesulitan yang dialami pada saat penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1). Dalam pembuatan beton dengan mutu baik diperlukan material campuran 

yang berkualitas baik pula. Bahan yang digunakan harus teruji dengan hasil 

yang baik. Di samping itu ketelitian dalam perencanaan campuran (mix 

design) serta ketelitian dalam penimbangan bahan sangat menentukan kualitas 

beton yang dihasilkan. 

2). Dalam penelitian ini, perlu diperhatikan dalam penambahan air atau 

perencanaan faktor air semen pada mix design karena  untuk pembuatan beton 

non pasir tidak perlu menggunakan fas yang tinggi karena bisa berpengaruh 

terhadap daya lekat semen dengan agregat kasar penyusun beton. 

3). Sebelum alat cetak digunakan sebaiknya diberi pelumas secukupnya agar pada 

waktu membuka cetakan tidak merusak benda uji. Pada saat membuka cetakan 

harus hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada benda uji.. 

4). Bagian atas dan bawah benda uji diusahakan benar-benar rata. Hal ini 

dimaksudkan pada waktu pengujian seluruh permukaan benda uji mendapat 

tekanan yang sama. 

5). Pada saat pengujian kuat tekan beton, benda uji harus dalam keadaan kering 

baik bagian luar maupun dalam, karena benda uji yang masih basah 

mempunyai kuat tekan lebih rendah jika dibandingkan dengan benda uji yang 

sudah kering. 

6). Perlu penelitian lebih lanjut tentang beton non pasir dengan ukuran agregat 

yang bervariasi dan jenis agregat yang beragam. 

7). Pemakaian serbuk alumunium pada penelitian ini masih belum efektif 

sehingga diperlukan metode yang lain pada saat pembuatan benda uji dan mix 

design.  

8). Dalam penelitian selanjutnya sangat dibutuhkan ketelitian dalam melakukan 

penelitian di laboratorium, terutama dalam mix design dan waktu pengadukan 

agar hasil yang diinginkan benar-benar akurat. 


