
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisa dan data dari hasil pengujian yang di lakukan di 

laboratorium. Hasil penelitian menyangkut penggunaan cangkang gonggong 

sebagai bahan penambah agregat halus pada campuran beton, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penambahan masing-masing kadar beton campuran persentase 2,5%, 5%, 

7,5%, dan 10% dari berat agregat halus menghasilkan pada kadar 0% 

untuk umur 7 (tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) hari beton normal 

mengalami peningkatan sebesar 20,22%. Pada kadar 2,5% untuk umur 7 

(tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) hari beton normal mengalami 

peningkatan sebesar 11,58%. Pada kadar 5% untuk umur 7 (tujuh) 

hingga 28 (dua puluh delapan) hari beton normal mengalami peningkatan 

sebesar 5,56%. Pada kadar 7,5% untuk umur 7 (tujuh) hingga 28 (dua 

puluh delapan) hari beton normal mengalami peningkatan sebesar 9,39%. 

Pada kadar 10% untuk umur 7 (tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) 

hari beton normal mengalami peningkatan sebesar 8,05%. Berdasarkan 

data dari hasil analisa dapat disimpulkan, penambahan cangkang 

gonggong sebagai bahan substitusi agregat halus sebanyak 2,5%, 5% , 

7,5%, dan 10% tidak dapat menambah kuat tekan pada beton melainkan 

menurunkan kuat tekan pada beton. 

65                    Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Studi Penggunaan Cangkang Gonggong Sebagai Bahan Penambah Agregat Halus pada 
Campuran Beton. 
UIB Repository ©2019



66 
 

2. Pengaruh penggunaan cangkang gonggong sebagai bahan penambah 

agregat halus pada beton berdampak penurunan pada kuat tekannya yang 

secara signifikan dengan penambahan komposisi cangkang gonggong. 

3. Pengaruh besar persentase kuat tekan beton yang dihasilkan dengan 

penambahan cangkang gonggong sebagai penambah agregat halus tidak 

dapat ditemukan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian diatas dan melihat kepada hasil penelitian, maka untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat kedepnnya sebaiknya 

dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Cangkang Gonggong pada beton sebaiknya harus 

dikombinasikan dengan bahan adiktif  sehingga dapat meningkatkan kuat 

tekan beton. 

2. Untuk penelitian sejenis, perlu diperhatikan lagi kebersihan cangkang 

gonggong yang digunakan sebagai bahan subtitusi agregat halus agar 

sebelum digunakan sebaiknya dibersihkan.  

3. Diharapakan untuk penelitian selanjutnya, meneliti kandungan atau 

susunan kimia yang terdapat pada cangkang gonggong. 
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