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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulann 

 Pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan di laboratorium dan 

analisa nilai hasil yang didapatkan dari penelitian, bisa diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan beton memakai material pengganti serbuk aluminium memiliki 

tahapan yang sangat mendekati dengan pengerjaan beton pada umunya. 

Material yang dipakai. dites kelayakan dahulu .yaitu kadar organik., 

lumpur, analisa saringan., dan berat jenis.. Tahapan pengerjaan sampel 

terbilang mirip, material dicampur dan disatukan terlebih dahulu 

berdasarkan hitungan mix design, bedanya ada di pemakaian material 

pengganti setelah dicampurkan. Serbuk aluminium disatukan ke dalam 

molen bersama-sama dengan pasir. Proses untuk merawat beton 

dilaksanakan apabila sampel sudah terlepas dari malnya, kemudian sampel 

direndamkan di bak air dan diangkat pada saat sudah sampai umur beton 

yang direncanakan supaya dilaksanakan pengujian kekuatan tekan. 

Kekuatan tekan beton standar kurang dari 100.% saat usia di hari ke 28 ( 

326kg/cm
2
 < 350kg/cm

2 
). Penurunan kekuatan tekan beton dengan variasi 

material pengganti 5% saat usia di hari ke 28 ( 111,359kg/cm
2
 < 350kg/cm

2 
). 

Penurunan kekuatan tekan terjadi pada beton dengan variasi material 

pengganti 10% saat usia di hari ke 28 ( 71,612kg/cm
2
 < 350.kg./cm

2 
), dan 

penurunan kekuatan tekan beton dengan variasi 15% adalah sebesar ( 
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9,69kg/cm
2
 < 350.kg./cm

2
 ). Dari hasil uji kuat tekan dapat disimpulkan bahwa 

pengunaan bahan pengganti serbuk aluminium tidak bisa meningkatkan kuat 

tekan beton dan malah membuat beton menjadi rapuh. 

2. Nilai slump paling besar yang diperoleh ialah 11 cm pada beton normal 

dengan kadar 0%. Dari hasil uji kuat tekan dapat disimpulkan bahwa 

pemakaian material pengganti tidak bisa menambah tingkat kemudahan 

pekerjaan atau workabilitas beton. 

 

5.2 Saran 

 Supaya menghasilkan data yang keakuratannya terjamin, penulis 

memerikan saran  hal-hal sebagai berikut: 

1. Jumlah kubus beton ditambah untuk menghasilkan data yang 

keakuratannya lebih terjamin. 

2. Peneliti selanjutnya bisa melaksanakan percobaan pada karakteristik hasil 

slump beton yang memakai matrial pengganti Aluminium Serbuk. 

3. Penelitian selanjutnya bisa melaksanakan percobaan pada karakteristik 

kekuatan tekan beton yang memakai material pengganti Serbuk 

Aluminium dengan banyak macam proporsi pemakaian material pengganti 

yang beda atau lebih kecil dari pada kadar yang dianjurkan untuk validasi. 
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