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BAB V 
 

KESIMPULAN 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai korelasi kuat tekan 

terhadap umur mortar dengan campuran 1 pc : 5 ps pada umur 3, 7, 14, 21 dan 28 

hari, maka hasil-hasilnya hanya  dapat diaplikasikan untuk mortar campuran 1 pc : 

5 ps  umur 3 sampai 28 hari saja. Trendline yang terjadi setelah umur mortar lebih 

dari 28 hari dan kurang dari 3 hari tidak dapat ditentukan. Berdasarkan hasil 

analisis didapat trendline hubungan kuat tekan dan umur mortar 3, 7, 14, 21 dan 

28 berupa regresi logaritmic.  

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai 

kuat tekan mortar selama masa pengerasannya, seperti susut, rangkak, dan lain-

lain tidak diperhitungkan. Penelitian ini merupakan uji awal sehingga hasil yang 

didapat masih memerlukan uji lanjut. 

Uji korelasi kuat tekan dan umur mortar 3, 7, 14, 21 dan 28 hari pada 

penelitian ini telah menunjukkan adanya hubungan antara kuat tekan dan umur 

mortar. Hal itu dapat dilihat pada analisis statistik korelasi bivariat, yang hasilnya 

: 

 Korelasi yang terjadi antara kuat tekan dan umur mortar 3, 7, 14, 21 

dan 28 hari pada mortar adalah 0,892, yang berarti korelasi antara kuat 

tekan dan umur mortar adalah kuat dan mempunyai arah positif, yaitu 

apabila terjadi pertambahan umur mortar maka akan diikuti oleh 

adanya kenaikan kuat tekannya. 

 Umur mortar mempengaruhi nilai kuat tekannya sebesar 97,84 %, 

sedangkan sisanya sebesar 2,16 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya, antara lain faktor air semen, jenis semen, jumlah semen, dan 

sifat agregat. 
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Adanya perbedaan pengaruh umur terhadap kuat tekan mortar pada 

mortar campuran 1 pc : 5 ps menunjukkan bahwa semakin tinggi mutu mortar dan 

paving block khususnya atau beton secara umumnya. Faktor-faktor material 

penyusun seperti jumlah air, jenis semen, jumlah semen, sifat agregat, ukuran 

agregat dan jenis agregat  semakin berpengaruh dalam menentukan nilai mutu 

mortar dan paving block khususnya dan beton pada umumnya. Sehingga untuk 

mendapatkan mutu mortar yang semakin tinggi, material yang digunakan baik 

kuantitas maupun kualitasnya harus memenuhi syarat mutu mortar yang akan 

dibuat. Untuk pengujian awal material penyusun mortar sangat penting dilakukan. 

Persamaan korelasi yang dicari sebagai dasar penentuan nilai korelasi 

kuat tekan terhadap umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari menggunakan analisa program 

statistik SPSS versi 10 dapat diambil kesimpulan, antara lain :  

1. Hipotesis I : “Nilai korelasi kuat tekan mortar semakin bertambah 

sesuai dengan kenaikan kuat tekan mortar” TERBUKTI 

KEBENARANNYA. 
1. Formula Korelasi kuat tekan terhadap umur mortar 3, 7, 

14, 21 dan 28 hari. 

 

                             Y = 79,663Ln(x) + 75,672 

   

   Dimana :  

   Y = Kuat tekan mortar pada hari 3, 7, 14, 21 dan 28 hari 

   X = Umur mortar 3, 7, 14, 21 dan 28 hari 

 

2. Nilai Korelasi kuat tekan terhadap umur mortar 3, 7, 14, 

21 dan 28 hari. 
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  Tabel V.1 Nilai korelasi kuat tekan rat-rata mortar  

Umur mortar
( hari ) 

Kuat Tekan mortar
( kg/cm2 ) Nilai Korelasi

3 112,95 0.45 
7 248,47 0.74 
14 285,36 0.85 
21 316,25 0.94 
28 336,47 1 

 

2.  Hipotesis II : “Perilaku peningkatan kuat tekan mortar identik 

dengan perilaku paving block dan beton” TERBUKTI  

KEBENARANNYA. 
 

Tabel V.2  Perbandingan kekuatan tekan beton pada berbagai-bagai 
umur 

Umur Beton ( Hari ) 3 7 14 21 28 90 365 

Semen Portland Biasa 0,40 0,65 0,88 0,95 1,00 1,20 1,35 

Sumber: PBI 1971 
 
 

Tabel V.3 Nilai Korelasi kuat tekan rata-rata paving block mutu K-200 
 

Umur Paving block
( hari ) 

Kuat Tekan Paving Block
( kg/cm2 ) 

Nilai Korelasi 

3 191,925 0,573 
7 214,781 0,642 
14 254,779 0,761 
21 294,777 0,881 
28 334,775 1 

Sumber: Analisa Data Tugas Akhir Wulan dan Diah, 2002 

 

Tabel V.4 Nilai Korelasi kuat tekan rata-rata paving block mutu K-300 
 

Umur Paving Block
( hari ) 

Kuat Tekan Paving block
( kg/cm3 )  

Nilai Korelasi 

3 152,44 0.56 
7 171,72 0.63 
14 205,46 0.75 
21 239,20 0.88 
28 272,94 1 

Sumber: Analisa Data Tugas Akhir Wulan dan Diah, 2002 
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 Mortar, paving block dan beton mengalami peningkatan kuat 

tekan seiring dengan bertambahnya umur, tetapi pada akhirnya 

akan mengalami penurunan kekuatan yang diakibatkan oleh 

penurunan kekuatan semen. 

 Kemungkinan adanya pengaruh  perbedaan dimensi dan jenis 

material penyusun pada mortar, paving block dan beton, 

menyebabkan perbedaan nilai korelasi yang terjadi pada mortar, 

paving block dan beton. Dalam hal ini dimensi rata-rata mortar 5 x 

5 cm sedangkan dimensi paving block 10 x 20 cm dandimensi 

beton yang digunakan di dalam tes kokoh tekan antara lain; kubus 

15 x 15 x 15 cm dan silinder 15 x 30 cm. 

 Dengan asumsi bahwa bahan pengikat antara mortar dengan beton 

adalah sama maka dapat asumsikan pula bahwa perilaku mortar 

mirip dengan perilaku beton yaitu bila usia kurang dari 365 hari 

maka beton dan mortar memiliki kenaikan nilai kuat tekan 

terhadap funsi waktu, untuk usia lebih dari 365 hari maka beton 

dan mortar memiliki reduksi nilai kuat tekan terhadap fungsi 

waktu. 

 

Tabel V.5  perbandingan kuat tekan rata-rata mortar dan beton beton 

dengan FAS 0,49 

UMUR KUAT TEKAN RATA-RATA KUAT TEKAN RATA-RATA 
  MORTAR ( kg/cm2 ) BETON ( kg/cm2 ) 
1 75.672 70.30696 
3 163.1907508 196.859488 
7 230.6890402 274.197144 
28 341.1254079 407.780368 
90 434.1403378 478.087328 

365 545.6755229 513.240808 
1825 673.8881753 673,8882 

Sumber : Teknologi Beton, Tri Mulyono 
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Grafik V.1 Perbandingan Kuat Tekan Mortar dan Beton dengan FAS 0,49 

 

Pada Umur 0 sampai dengan 365 hari kekuatan tekan beton dengan FAS 

0,49 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan 

bahwa mortar juga akan mengalami peningkatan kekuatan tekan sampai dengan 

365 hari. 
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y = 79,663Ln(x) + 75,672
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Grafik V.2 Fungsi Kuat Tekan Mortar dengan Beton Umur 0 - 365 Hari 

 

Sedangkan pada umur diatas 365 hari beton mengalami penurunan 

kekuatan kekuatan tekan. Maka pada umur mortar diatas 365 hari dapat 

diasumsikan bahwa mortar juga mengalami penurun kekuatan tekan. 
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Grafik V.3 Penurunan Kuat Tekan pada Mortar pada Umur Lebih dari 365 Hari 

 

y = -0,0237x + 554,33 
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Untuk mortar kurang dari 365 hari digunakan fungsi: 

y = 79.663Ln(x) + 75.672 

 

Untuk mortar kurang dari 365 hari digunakan fungsi: 

y = {(79.663Ln(x) + 75.672) + (-0,0237x + 554,33)} 

 


