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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan pada bab sebelumnya, maka 

didapatkan kesimpulan : 

1. Hasil pengujian slump test terbesar terjadi pada campuran beton alir ASP 

0% yaitu 55,67cm dan hasil slump test terkecil terjadi pada campuran ASP 

10% yaitu 53,17cm. Penambahan abu sekam padi dapat mengakibatkan 

penurunan pada nilai slump beton alir. Hal ini dikarenakan terserapnya 

sebagian air oleh abu sekam padi karena sifatnya yang menyerap air, 

sehingga kelecakan (workability) beton dengan pemakaian abu sekam padi 

sedikit lebih rendah daripada beton normal.  

2. Hasil pengujian berat isi beton diatas, nilai terbesar berat isi beton basah 

adalah 2503,39 kg/m3 pada campuran beton alir ASP 10% dan nilai berat 

isi beton basah terendah adalah 2453,06 kg/m3 pada campuran ASP 12,5%. 

Sedangkan nilai terbesar berat isi beton kering adalah 2482,77 kg/m3 pada 

campuran beton alir ASP 10%. Penambahan abu sekam padi sebagai bahan 

pengganti semen, berat isinya lebih berat di bandingkan berat isi beton 

normal. Hal ini terjadi karena abu sekam padi sebagai bahan pengganti 

sebagian semen mengisi rongga di antara agregat sehingga mengakibatkan 

kenaikan pada nilai berat isi beton.  

3. Hasil pengujian resapan beton alir diatas, nilai resapan beton terkecil adalah 

pada ASP 12,5% yaitu 3,34%. Penambahan abu sekam padi sebagai bahan 

pengganti Sebagian semen menghasilkan nilai resapan beton yang rendah. 

Hal ini terjadi karena abu sekam padi mempunyai kandungan utama berupa 

silika yang reaktif terhadap kapur (CaOH) yang merupakan produk 

samping dari hidrasi semen, sehingga abu sekam padi bersifat seperti 

pozzolan, struktur beton tersebut menjadi lebih padat sehingga resapan air 

menjadi lebih kecil. 

4. Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur beton 7 hari, kuat tekan 

maksimal adalah 22,65 MPa dengan ASP 7,5% dan kuat tekan beton 

terkecil terjadi pada ASP 0% yaitu 15,81 MPa. Sedangkan Hasil pengujian 

kuat tekan beton pada umur beton 21 hari, kuat tekan maksimal adalah 

25,33 MPa dengan ASP 12,5% dan kuat tekan terendah adalah 17,84 MPa 

pada ASP 7,5%.  Sedangkan Hasil Pengujian kuat tekan beton umur beton 
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28 hari, kuat tekan maksimal beton adalah 26,53 MPa pada ASP 10% dan 

kuat tekan terendah adalah 22,93 MPa pada ASP 5%. Penambahan abu 

sekam padi yang cukup besar dapat menyebabkan kuat tekan beton 

menurun. Hal ini disebabkan oleh ASP yang menyerap air lebih banyak 

menyebabkan terbentuknya pori dalam beton lebih banyak yang kosong 

karena abu sekam padi tidak memiliki daya rekat sebagaimana halnya 

semen sehingga ketika beban bekerja beton tidak mampu bekerja dengan 

baik. 

5. Dari hasil pengujian kuat tekan beton disimpulkan bahwa kuat tekan 

maksimum beton berada pada ASP 10% yaitu 26,53 MPa. Kuat tekan beton 

dengan campuran ASP 5% – ASP 10% layak digunakan karena dapat 

meningkatkan kuat tekan beton.  

 

5.2 Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan agar mendapatkan mutu beton yang lebih 

baik, disarankan agar memperhatikan berbagai faktor, yaitu : 

1. Perlu memperhatikan kandungan air pada material yang digunakan, karena 

dapat menyebabkan kekurangan dan kelebihan air, sehingga nilai faktor air 

semen dapat berubah bahkan terlampau tinggi yang mengakibatkan 

semakin rendah mutu kuat tekan beton. 

2. Sebaiknya menyimpan material yang akan digunakan ditempat yang aman 

dan terhindar dari sinar matahari langsung dan air hujan, serta menjaga 

kelambaban ruangan. Dan lamanya jarak antara uji material dengan 

pelaksanaan penelitian diperhatikan, karena ini juga sangat berpengaruh 

terhadap hasil mix design. 

3. Memperhatikan lamanya pengadukan campuran beton karena hal ini juga 

sangat berpengaruh. 

4. Sebaiknya dilakukan pengecekan alat untuk proses penelitian, apakah alat 

tersebut masih layak atau sudah dikalibrasi, agar dalam pengujian material 

didapatkan hasil yang akurat. 

5. Penelitian tugas akhir ini bisa dijadikan literatur tambahan bagi penelitian 

tugas akhir selanjutnya, dengan harapan hasil penelitian tugas akhir 

selanjutnya bisa lebih baik lagi.  

 

 

 


