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BAB V 

KESIMPULAN 
 

 Dari hasil pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan dalam 

penelitian kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar ini maka dapat di simpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pada semua proporsi campuran ( 1 : 2 – 1 : 7) sampai pada umur 90 hari, 

mortar masih mengalami kenaikan kuat tekan dan kuat tarik lenturnya. 

2. Semakin besar proporsi perbandingan campuran semen dan pasir, pada umur 

yang sama mortar akan mengalami penurunan kuat tekan dan kuat tarik 

lenturnya. 

3. Nilai kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar akan mengalami penurunan 

siknifikan dari proporsi campuran 1 : 5 ke 1 : 6, hal itu disebabkan pada 

proporsi campuran 1 : 6 dengan FAS 0,4 air yang digunakan terlalu sedikit 

untuk mencampur pasir dan semen sehingga campuran tidak homogen serta 

susah untuk dipadatkan (Tri Muldjono, 2004) 

4. Penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Wood dimana mortar 

masih mengalami kenaikan kuat tekan sampai pada umur 90 hari. 

5. Pada umur yang sama, mortar dengan proporsi campuran yang berbeda  

mempunyai nilai korelasi kuat tekan dan kuat tarik lentur terhadap umur 28 

hari yang relatif sama. 

6. Sampai pada umur 90 hari, Mortar dan beton mengalami kenaikan kuat tekan 

dan kuat tarik lenturnya. Namun kenaikan kuat tekan dan tarik lentur beton 

umur 90 hari terhadap umur 28 hari mempunyai nilai yang lebih tinggi di 

bandingkan mortar. (beton menurut PBI ’71 dan Waddel). 

7. Dengan memakai pendekatan fmr = C√f’c, nilai C akan cenderung turun pada 

mortar dengan proporsi campuran semen dan pasir yang lebih besar.  

8. Besarnya prosentase nilai kuat tarik lentur mortar terhadap kuat tekannya 

sebesar 19 – 23 %.  
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Dari penelitian tentang hubungan kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar 

ini penulis perlu memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk pekerjaan di lapangan mortar dengan proporsi perbandingan campuran 

semen dan pasir 1 : 2 paling baik digunakan karena mempunyai nilai kuat 

tekan dan kuat tarik lentur yang lebih tinggi dari proporsi lain ( 1 : 3 – 1 : 7 ).  

2. Bila menggunakan mortar dengan perbandingan semen dan pasir 1 : 6 – 1 : 7 

sebaiknya FAS yang di pakai lebih dari 0,4 karena dengan volume campuran 

yang banyak FAS 0,4 tidak bisa mencampur secara homogan campuran 

tersebut yang mengakibatkan rendahnya kuat tekan dan kuat tarik lentur 

mortar. 

3. Penggunaan nilai korelasi beton untuk memprediksi nilai kuat tekan dan kuat 

tarik lentur mortar sebaiknya pada umur dibawah 28 hari karena walaupun 

sama – sama mengalami kenaikan, nilai korelasi beton akan lebih tinggi dari 

mortar. 

 

 


