
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Analisis penelitian beton dengan campuran puing beton dapat disimpulkan 

berdasarkan pelaksanaan penelitian dilaboratorium, yaitu : 

1. Proses pembuatan beton dengan campuran puing beton sebanyak 

5%,10%,15%, dan 20% sama dengan proses pembuatan pada beton 

normal. Pada pencampuran puing beton ke dalam molen yang sudah 

diaduk rata dalam keadaan beton basah kemudian dicampurkan sesuai 

persentase percobaan, material dan bahan diuji yang akan digunakan diuji 

dahulu kelayakannya seperti kadar lumpur,kadar organik,berat jenis, dan 

analisa saringan. Proses perawatan dilakukan setelah benda uji di lepas 

dari cetakan kubus 15x15x15cm, benda uji kubus dimasukin ke dalam 

kolam perendaman dan dikeluarkan satu hari sebelum di test jika sudah 

mencapai umur beton yaitu 7,14,21, dan 28 hari. 

2. Kuat tekan beton normal yang direncanakan mencapai sebesar 88,5% dari 

beton yang direncanakan yaitu K-250 (215kg/cm2 < 250kg/cm2). Terjadi 

kenaikan kuat tekan beton dengan tambahan puing beton 5% sebesar 5,9%  

namun, terjadi penurunan kuat tekan beton pada campuran puing beton 

sebesar 10% yang berumur 28 hari (211kg/cm2 < 250kg/cm2). Untuk 

campuran puing beton 10% memiliki kenaikan sebanyak 2,2% dari kuat 

tekan beton normal. Kuat tekan beton campuran puing sebesar 15% 
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memiliki peningkatan sebesar 7,2% kebanding dengan beton normal. 

Campuran puing beton 20% memiliki peningkatan sebesar 7,7% 

disbanding dengan beton normal yang direncanakan. Namun, diumur 14 

hari terjadi penurunan sebanyak 40kg/cm2 dibanding dengan berumur 7 

hari.  Dari kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa pencampuran puing 

beton dapat meningkatkan kekuatan beton. 

3. Dari analisis pengujian campuran beton ini dapat disimpulkan bahwa 

presentase penambahan campuran puing beton yang optimal yaitu 5% dan 

10%  dikarenakan tidak  memiliki masalah dalam hal perbandingan kuat 

tekan (compability) 

4. Penurunan nilai slump pada campuran puing beton sebesar 0.5 cm (12,5cm 

> 12cm) nilai slump yang terendah diperoleh sebesar 12cm untuk semua 

presentase campuran beton. Hal ini dapat disimpulkan bahwa campuran 

puing beton dapat mempengaruhi nilai faktor air semen, sehingga 

pencampuran puing beton tidak dapat dilakukan dalam presentase yang 

besar, agar tidak mempersulit dalam workabilitas dan pengerjaan beton. 
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5.2 Saran 

 Agar hasil penelitian yang lebih jelas, penulis menyarankan beberapa hal 

yang dapat dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya yaitu :  

1. Penggunaan sampel atau benda uji dapat diperbanyak agar penelitian 

dengan hasil yang akurat. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan puing beton selain dari puing 

tangga seperti puing pondasi, dinding ataupun keramik. 

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisa kuat tekan beton dengan 

campuran puing beton dengan presentase yang lebih berbeda atau 

presentase yang lebih kecil dari penelitian. 

4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dalam ukuran puing beton 

seperti menggunakan analisa saringan yang berbeda-beda. Peneliti dapat 

melakukan analisis kuat tekan pengaruh ukuran campuran puing beton 

pada beton yang direncanakan. 
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