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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 KESIMPULAN 

A.  Faktor Bentuk Spesimen Kubus dibandingkan Silinder adalah sebagai 

berikut : 

1.  Nilai kuat tekan kubus lebih besar daripada nilai kuat tekan yang 

ditunjukkan oleh silinder. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kuat 

tekan dari kubus kecil (100x100x100mm) memiliki nilai kuat tekan 

yang lebih besar (37,300 MPa) dibandingkan dengan nilai kuat 

tekan dari silinder besar (Ø 150mm l = 300mm) yaitu sebesar 

28,762 MPa. 

Dari hasil analisis data penelitian maka dapat dibuat rumus sebagai 

berikut : 

fckubus   =   fcsilinder  

               c  0 < c < 1  (6.1) 

Dimana : 

fckubus  = Kuat tekan rata-rata kubus 

fcsilinder  = Kuat tekan rata-rata silinder 

c   = Nilai koefisien/korelasi 

 

3. Evaluasi penelitian mendapatkan nilai korelasi faktor bentuk kubus 

terhadap silinder adalah sebagai berikut : 

 Terhadap kubus 150x150x150 mm 

o Silinder besar (Ø 150mm l = 300mm)  c1 = 0,802 

o Silinder kecil (Ø 110mm l = 220mm) c2 = 0.734  

 Terhadap kubus 100x100x100 mm 

o Silinder besar (Ø 150mm l = 300mm)  c3 = 0,771 

o Silinder kecil (Ø 110mm l = 220mm) c4 = 0.706 
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4. Evaluasi penelitian mendapatkan nilai korelasi kubus dan silinder 

terhadap faktor l/d adalah sebagai berikut : 

 Kubus 150x150x150 mm vs Kubus 100x100x100 mm 

o Kubus 150x150x150 mm   x1 = 1,00 

o Kubus 100x100x100 mm   x2 = 1,04  

 Silinder besar (150x300mm0 vs Silinder kecil (110x220mm) 

o Silinder besar (Ø 150mm l = 300mm)  x3 = 1,00 

o Silinder kecil (Ø 110mm l = 220mm) x4 = 0,915 

 

Silinder dengan menggunakan rasio l/d yang tetap sebesar 

2.00, nilai kuat tekan silinder berdimensi Ø 150mm l = 300mm 

menunjukkan nilai yang lebih besar daripada silinder berdimensi Ø 

110mm l = 220mm. Nilai korelasi dari silinder kecil (Ø 110mm        

l = 220mm) terhadap silinder besar (Ø150mm l=300mm) adalah 

sebesar 0,915.  

Kubus dengan menggunakan rasio h/a yang tetap sebesar 1.00, 

nilai kuat tekan kubus kecil berdimensi 100x100x100mm 

menunjukkan nilai korelasi kuat tekan yang lebih besar dari kubus 

besar berdimensi 150x150x150mm. Nilai korelasi dari kubus kecil 

(100x100x100mm) terhadap kubus besar (150x150x150mm) adalah 

sebesar 1,04. 

 

6.2 SARAN 

 Pembuatan bekisting/cetakan sebaiknya menggunakan bahan yang sama 

dengan dengan bekisting/cetakan standar. Dimana sebaiknya digunakan 

bekisting dari metal sheet atau pipa baja yang dibuat sesuai dengan 

standar cetakan pada ASTM. 

Apabila menggunakan bahan yang lain dengan pertimbangan ekonomi, 

perlu diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut : 
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a. Bahan 

Bahan yang digunakan sebagai bekisting/cetakan sebaiknya 

merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Hal ini untuk 

mengurangi bahkan menghindari hilangnya faktor air semen. Bila 

digunakan bahan yang mudah menyerap air seperti cetakan dari kayu, 

hendaknya dipilih kayu yang tidak mudah berubah ukuran oleh faktor 

air dan panas. Sebelum digunakan, cetakan yang terbuat dari kayu 

dilapisi dengan meni atau bahan pelapis anti bocor atau rembesan lain 

yang berfungsi untuk menutup pori-pori kayu sehingga dapat 

mengurangi hilangnya faktor air semen. 

b. Kemudahan pembongkaran 

Cetakan sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga mudah pada saat 

pembongkaran/pelepasan cetakan beton. Hal ini perlu diperhatikan 

supaya beton yang dicetak tidak rusak saat dilakukan pembongkaran 

cetakan. 

 Jumlah spesimen hendaknya mengikuti standar yang ada dimana pada 

PBI 1971 ditentukan sebanyak 20 buah untuk masing-masing variasi 

spesimen. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dilakukannya 

perhitungan statistik pada saat menganalisis data. 

 Pengecoran pada saat yang bersamaan dilakukan untuk menghindari nilai 

slump yang berbeda, tetapi jika spesimen berjumlah banyak sebaiknya 

diperhatikan untuk lamanya waktu pengecoran. Sehingga waktu ikat awal 

untuk masing-masing spesimen terjadi secara bersamaan.  

 Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk megetahui korelasi 

kuat tekan beton dengan memperbanyak variasi ukuran spesimen. 

Sehingga dapat diperoleh suatu nilai korelasi yang kuat untuk berbagai-

bagai spesimen beton. 




