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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1. Uraian Umum 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, mulai dari studi 

pustaka, pengujian material, pembuatan benda uji, perawatan benda uji, hingga 

pengujian benda uji, dapat diambil beberapa hasil dan kesimpulan mengenai 

pengaruh penggantian agregat kasar (kerikil) dengan beberapa variasi slag jika 

dilihat dari hasil kuat tekan dan kuat lenturnya. 

 

5.2. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kuat tekan beton meningkat seiring dengan penambahan prosentase 

limbah padat (slag) dalam campuran beton. 

2. Slump yang menunjukkan tingkat workability campuran ternyata 

semakin meningkat seiring bertambahnya prosentase limbah padat (slag) 

dalam campuran beton dengan peningkatan yang cukup tajam pada 

variasi prosentase slag besar yaitu 50% dan 70%. 

3. Air content semakin besar sebagai fungsi penambahan prosentase limbah 

padat (slag) dalam campuran beton, dan nilai air content tertinggi 

terdapat pada beton dengan kadar slag 70% dalam campurannya yaitu 

3,9 sedangkan kandungan udara rata-rata dalam BS Code of Practice CP 

110 untuk agregat maksimum 20 mm (3/4”) adalah 5, sehingga 

kandungan udara dalam penelitian ini dibawah kandungan udara rata-

rata. 

4. Kuat lentur beton turun pada variasi slag 10%, kemudian naik mulai dari 

variasi slag 30%. Pola ini dimungkinkan dari faktor segregasi agregat 

terutama slag yang memiliki berat jenis yang besar pada salah satu 
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tempat seperti terlihat secara visual pada bab sebelumnya, atau faktor 

teknis lainnya. 

5. Pemanfaatan limbah padat (slag) memberikan kontribusi positif terhadap 

segi ekonomis, yaitu harga beton mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan kadar prosentase slag (0%, 10%, 30%, 50%, 70%). 

6. Pemanfaatan limbah padat (slag) berdampak positif pada pengendalian 

pencemaran lingkungan, khususnya di sekitar PT. Inti General Yaja 

Steel, Semarang. 

 

5.3. Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran dan masukan kepada 

para peneliti selanjutnya dan praktisi sipil sebagai berikut : 

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai slag sebagai pengganti kerikil 

ditinjau dari kuat tekan beton untuk berbagai mutu. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai kuat tekan beton terhadap fungsi 

penambahan limbah padat (slag) berkaitan dengan umur beton. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai rangkak susut beton dengan 

menggunakan variasi limbah padat (slag) dalam campurannya. 

4. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai ikatan beton yang sudah dicampur 

limbah padat (slag) dengan tulangan. 


