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BAB V 
KESIMPULAN, DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan  

 Dengan memperhatikan data pengujian kuat tekan yang diuji di 

laboratorium PT. Jutam Readymix Concrete, untuk menganalisa pengaruh 

penambahan serbuk kayu dalam mix design beton dengan empat varian ( lihat 

Tabel 3.1 ) campuran dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Penambahan serbuk kayu pada campuran beton normal dapat meningkatkan 

kuat tekan beton. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kuat tekan beton dengan 

penambahan serbuk kayu ( lihat Grafik 4.4 ) memiliki kuat tekan yang lebih 

tinggi.  

2. Kuat tekan beton karakteristik yang maksimum adalah pada penambahan 

serbuk kayu 20 kg/m3 adalah sebesar 230.76 kg/cm2 ( lihat Tabel 4.10 / Grafik 

4.4 ). 

3. Hubungan penambahan serbuk kayu dengan kuat tekan beton yaitu 

penambahan serbuk kayu dalam campuran beton akan meningkatkan kuat 

tekan beton, akan tetapi memiliki batas maksimum dalam penambahan serbuk 

kayu yaitu pada penambahan serbuk kayu 20 kg/m3. 

4. Hubungan kuat tekan beton dengan penambahan serbuk kayu terhadap beton 

normal yaitu kuat tekan beton dengan penambahan serbuk kayu 10 kg/m3 

meningkat 1.05%, dan dengan penambahan 20 kg/m3 meningkat hingga 

2.23%, sedangkan dengan penambahan 30 kg/m3 meningkat 0.23%. 
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5. Dari perbandingan hasil slump Tabel 4.12 yaitu semakin banyak penambahan 

serbuk kayu dalam campuran beton akan menurunkan tingkat workability, hal 

ini nampak dari hasil slump yang menurun, meskipun masih memenuhi syarat 

bahwa beton masih dalam taraf mudah dikerjakan.  

5.2 Saran 

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan sehingga 

penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variasi 

penambahan serbuk kayu yang berbeda. Selain itu dari kesimpulan di atas penulis 

juga menyarankan pada saat proses pencampuran serbuk kayu ke dalam adukan 

beton hendaknya disebarkan secara merata dan pada saat proses pengadukan 

hendaknya dengan menggunakan mesin sehingga secara langsung adukan beton 

akan menjadi merata. 

EDI B. SUMANTO, PENAMBAHAN SERBUK KAYU DALAM CAMPURAN MIX DESIGN BETON, 2009 
UIB Repository©2013 




