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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
5.1 KESIMPULAN 

 Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pencampuran, pertama kali air langsung berhidrasi dengan semen dan 

terserap oleh agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah air untuk  

proses hidrasi adalah jenis semen, temperatur dan kandungan kimia air. 

Sedang yang mempengaruhi penyerapan adalah jumlah pori, rasio luas/volume 

agregat, proporsi agregat dan tingkat kejenuhan agregat. Air yang tersisa 

digunakan untuk fungsi workabilitas.  

2. Workabilitas beton merupakan fungsi dari residu faktor air semen. Semakin 

tinggi nilai fas yang digunakan, beton makin mudah dikerjakan. Penambahan 

air akan membuat campuran lebih encer. Air yang tersisa akan mengisi ruang-

ruang di antara butir agregat dan semen. Air berfungsi sebagai bahan pelumas 

antar butir agregat. Makin banyak air yang tersisa, makin besar jarak antar 

partikel semen dan agregat. Sehingga partikel-partikel dalam adukan lebih 

leluasa bergerak. Workabilitasnya makin tinggi. 

3. Setiap alat akan memberikan nilai dan respon yang berbeda pada pengukuran 

workabilitas. Nilai pada kerucut Abrams selalu lebih besar dibandingkan K-

Slump dan Kelly Ball.  

a. Pada kerucut Abrams, nilai slump dipengaruhi fas, gaya gravitasi, tingkat 

pemadatan dan lekatan antara agregat dengan matriks semen. 

b. Pada K-Slump, nilai pengukuran dipengaruhi oleh fas, tekanan lateral 

adukan dan prosentase mortar dalam adukan. 

c. Pada Kelly Ball, nilai penetrasi dipengaruhi oleh fas, gaya gravitasi dan 

daya dukung permukaan adukan. 
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4. Korelasi nilai workabilitas dengan tiga metode hasil penelitian adalah : 

Perbandingan 
Kerucut Abrams ( S ) 

Dan K-Slump ( K ) 

Kerucut Abrams ( S ) 

Dan Kelly Ball ( B ) 

Distributor Alat S = 0,98 K + 0,06 S = 2 B 

Hasil Penelitian S = 1,37 K + 1,3 S = 2 B –1,91 

 
Nilai dari rumusan distributor alat lebih besar dari pada rumusan hasil 

penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan korelasi tersebut 

adalah : perbedaan adukan yang digunakan, perbedaan sumber material, 

ukuran agregat, jenis semen, proporsi material dan kondisi pada saat 

pengukuran seperti temperatur dan cara pelaksanaan. 

 

5.2. SARAN 

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai korelasi antar alat dengan mutu beton 

yang berbeda atau dengan komposisi dan bahan yang berbeda. 

2. Perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh penambahan admixture terhadap 

hasil pengukuran workabilitas masing-masing alat, terutama k-slump dan 

kelly ball. 

3. Perlu adanya tes atau pengujian di lapangan 

 




