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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bersadarkan hasil tpenelitian analisis dan test 

pembuatan beton normal dengan beton campuran bahan tambah zat addictive 

dilokasi laboratorium PT. Jutam ReadyMix Batam dengan batasan masalah 

diperoleh sebagai berikut : 

1. Setelah hasil tes kuat tekan beton dapat simpulkan beton normal sesuai

percampuran ketentuan persentase standar mutu beton menurut SNI-03-

2834-2000 dimana beton Mutu K-350 pada umur 28 hari dengan kondisi

tekan 100% dari 93% beton normal. Untuk campuran beton dengan zat

addictive berupa variasi campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT

06 Plus kuat tekan nya telah mencapai ketentuan SNI sebesar 100,98%

untuk kadar persen 0,50%, 105,26 untuk kadar persen 1,50%, dan

106,54% untuk kadar persen 2,0%. Beton campuran dengan Sikacim

Concrete Addictive kuat tekan nya telah mencapai ketentuan SNI

sebesar 103,75% untuk kadar persen 0,50%, 107,42 untuk kadar persen

1,50%, dan 108,54% untuk kadar persen 2,0%.

2. Compatiibility yang dihasilkan dari beton campuran berupa variasi

campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus menghasilkan

adonan yang lebih encer atau nilai slump yang tinggi dan sangat cocok

dalam memudahkan pekerjaan proyek. Untuk beton campuran Sikacim

Concrete Addictive menghasilkan nilai slump yang rendah yang arti nya
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tingkat kekentalannya lebih kental ketimbang beton campuran lainnya 

serta memiliki nilai kuat tekan yang tinggi di awal dan diakhir. 

3. Kadar persentase optimal sekitar 2% memberikan hasil kuat tekan tinggi  

4. Dalam pelaksanaan pembuatan trial mix beton normal dengan beton 

capuran zat addictive berupa variasi campuran Sikamen NN dengan 

Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive. Pembuatannya 

memiliki hal yang serupa dalam pembuatan beton normal pada 

umunmya. Bahan atau material diuji terlebih dahulu kelayakannya 

meliputi analisa saringan agregat halus, agregat kasar. Kemudian diuji 

kadar organik, kadar lumpur, kadar air, dan berat jenisnya. Pada proses 

pembuatan dan cetakan juga hampir sama, yang jadi pembeda yaitu pada 

beton campuran zat addictive sesuai brosur penggunaan perlu dikurangi 

penggunaan air sebanyak 11% dari hitungan beton normal serta kadar 

zat addictive dicampur terlebih dahulu dengan air. 

5. Dari pengujian dapat di simpulkan pengunaan beton capuran zat 

addictive dengan variasi campuran Sikamen NN lebih tinggi nilai kuat 

tekannya di banding campuran Plastocrete RT 06 Plus dengan Sikacim 

Concrete Addictive, namun campuran zat Plastocrete RT 06 Plus dan 

Sikacim Concrete Addictive memiliki nilai slump yang tinggi sekitar 

11,9 cm ketimbang beton normal sekitar 11 cm sehingga lebih kuat dan 

lebih mudah untuk pengecoran karena tingkat ke enceran adonan 

betonnya. 
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5.2 Saran 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, penulis menyarankan 

beberapa hal untuk dijadikan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Di perlukan tenaga manusia lebih dari 3 orang guna mempercepat proses 

penelitian trial mix beton. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dalam perbandingan beton normal 

dengan beton capuran zat addictive dengan variasi campuran Sikamen 

NN dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive 

dengan menggunakan sample silinder karna pada sample ini nilai kuat 

tekan dihasilkan lebih maksimal namun di perlukan juga tambahan 

waktu mengingat volume silinder lebih besar ketimbang volume kubus 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya dalam perbandingan beton normal 

dengan beton capuran zat addictive dengan variasi campuran Sikamen 

NN dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive 

menggunakan kadar persentase yang lebih banyak dari penelitian ini 

lebih dari 2% kadar zatnya 

4. Jika bisa beton tersebut di kombinasikan dengan jenis bahan tambah 

lainnya seperti sika fume, viscocrete, produk Sika atau kombinasi bahan 

tambah lainnya.  
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