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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pelaksanaan penelitian di laboratorium yang telah dilakukan 

dan pembahasan serta analisis hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan beton yang menggunakan bahan tambah SikaCim Concrete 

Additive dan MasterRheobuild 6 memiliki langkah yang hampir sama 

dengan pelaksanaan beton normal. Bahan atau material yang digunakan 

diuji terlebih dahulu kelayakannya meliputi kadar organik, kadar lumpur, 

analisis saringan, dan berat jenis. Proses pembuatan benda uji hampir sama, 

material dicampur dan diseragamkan terlebih dahulu sesuai dengan 

perencanaan ,perbedaannya terletak pada penggunaan bahan tambah setelah 

material dicampurkan. SikaCim Concrete Additive dicampurkan ke dalam 

molen bersamaan dengan air, sedangkan MasterRheobuild 6 dicampurkan 

ke dalam molen setelah adukan beton basah. Proses perawatan dilakukan 

setelah benda uji dilepas dari cetakan, benda uji dimasukkan ke dalam 

kolam perendaman dan dikeluarkan pada saat mencapai umur beton untuk 

dilakukan pengujian kuat tekan. 

2. Kuat tekan beton normal tidak mencapai 100% pada umur 28 hari ( 

326kg/cm2 < 350kg/cm2 ). Terjadi penurunan kuat tekan pada beton dengan 

variasi bahan tambah 0,25% umur 28 hari ( 301,4kg/cm2 < 350kg/cm2 ). 
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Namun terjadi peningkatan terhadap kuat tekan beton normal pada variasi 

lainnya terutama pada variasi 2,0%, kuat tekan beton dengan variasi 0,5% 

adalah sebesar ( 337,6kg/cm2 > 326kg/cm2 ), kuat tekan beton dengan 

variasi 1,0% adalah sebesar ( 330,8kg/cm2 > 326kg/cm2 ), kuat tekan beton 

dengan variasi 2,0% mengalami peningkatan yang signifikan sebesar ( 

489,4kg/cm2 > 326kg/cm2 ). Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 

pengunaan bahan tambah SikaCim Concrete Additive dan MasterRheobuild 

6 dapat meningkatkan kekuatan beton. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kadar penggunaan 

bahan tambah SikaCim Concrete Additive dan MasterRheobuild 6 yang 

paling optimal adalah 2,0% dan tidak memiliki masalah dalam hal 

compability. 

4. Nilai slump beton mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 

kadar penggunaan bahan tambah. Nilai slump terbesar yang dihasilkan 

adalah sebesar 15 cm pada variasi kadar 2,0%. Dari hasil pengujian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan bahan tambah SikaCim Concrete Additive 

dan MasterRheobuild 6 dapat meningkatkan tingkat kemudahan pengerjaan 

atau workabilitas beton. 
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5.2 Saran 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, penulis menyarankan 

beberapa hal untuk dijadikan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Jumlah benda uji atau sampel dapat diperbanyak guna mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. 

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap karakteristik nilai 

slump beton yang menggunakan bahan tambah SikaCim Concrete Additive 

dan MasterRheobuild 6. 

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap karakteristik kuat 

tekan beton yang menggunakan bahan tambah SikaCim Concrete Additive 

dan MasterRheobuild 6 dengan variasi kadar penggunaan bahan tambah 

yang berbeda atau lebih besar daripada kadar yang dianjurkan sebagai 

validasi. 

4. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap karakteristik kuat 

tekan beton dengan menggunakan kombinasi jenis bahan tambah lainnya 

seperti Viscocrete, Plastocrete, Sika Fume, dan produk Sika atau BASF 

lainnya. 
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