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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kuat tekan disertai perbandingan lurus kuat tariknya, namun besar kuat tarik

lebih kecil bila dibandingkan dengan kuat tekannya. Prosentase korelasi tertinggi yaitu pada 

tipe beton slag sebesar 11,786% dari kuat tekannya.

2. Tingkat penyerapan pada beton split lebih tinggi jika dibandingkan dengan beton split 

silicafume. Hal ini berbanding terbalik terhadap kekuatannya, dimana beton split (50,91 

MPa) lebih rendah kuat tekannya jika dibandingkan dengan beton split silicafume (56,85

MPa).  

3. Serupa dengan beton split, tingkat penyerapan beton slag juga menjadi lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan beton slag silicafume. Namun berbanding terbalik terhadap 

kekuatannya dimana kuat tekan beton slag (57,27 Mpa) di bawah beton slag silicafume

(64,48 Mpa).

4. Dengan penambahan silicafume dapat meningkatkan kuat tekan beton dan membuat tingkat 

penyerapannya menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan beton normalnya.

5. Jika kedua beton normal (beton split & beton slag) dibandingkan, hasilnya berbeda dengan 

hasil analisa di atas. Tingkat penyerapan beton split lebih rendah daripada beton slag. Hal ini 

sama dengan kuat tekannya, dimana kuat tekan beton split (50,91 MPa) lebih rendah bila 

dibandingkan dengan beton slag (64,48 MPa).

6. Demikian juga bila dibandingkan antara beton split & slag yang diberi silicafume. Tingkat 

penyerapan beton split silicafume lebih rendah bila dibandingkan dengan beton slag 

silicafume, dan hal ini sama dengan kuat tekannya dimana kuat tekan beton split silicafume 

(56,85 MPa) lebih rendah daripada beton slag silicafume (64,48 MPa).

7. Penggantian pemakaian agregat kasar split menjadi slag dalam pembuatan beton 

mengakibatkan tingkat penyerapan dan kuat tekannya berbanding lurus. Hal ini disertai 

dengan porositas beton slag yang relative lebih besar daripada beton split jika diamati benda 

ujinya secara visual. Namun hal ini tidak serta-merta mendukung hipotesa bahwa semakin 
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besar porositas semakin besar kuat tekannya, karena keausan material slag (29,64%) lebih 

besar daripada split(13,78%). Dengan kata lain besarnya kuat tekan akibat pensubtitusian 

beton slag tidak dipengaruhi peningkatan penyerapannya, karena terjadi kesenjangan antara 

kekuatan material dan betonnya.

8. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan kuat tekan selalu disertai atau 

berbanding lurus dengan kuat tariknya, sehingga bila dibandingkan tingkat absorbsi beton 

dan kuat tariknya akan menghasilkan perilaku yang identik dengan pengaruh tingkat absorpsi 

beton terhadap kuat tekan.

5.2.  Saran-saran

1. Perlunya pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 

kekuatan beton, dari penelitian ini diusulkan untuk meneliti lekatan material slag terhadap 

mortarnya.

2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai absorpsi beton pada berbagai umur.

3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang absorpsi pada bagian atas, tengah dan bawah beton 

akibat persebaran agregat kasar yang cenderung ke bagian bawah ketika proses pemadatan.

4. Sebelum pengecoran, harus dikoreksi kembali kadar air aktualnya karena kadar air dalam 

agregat (terutama agregat halus) cenderung mengalami perubahan.

5. Perlu pembersihan pada agregat halus dan kasar mengenai kadar lumpur yang terkandung 

dalam agregat karena sangat berpengaruh pada mutu beton.
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