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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis pada percobaan kinerja 

lentur pada  balok sandwich styrofoam ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil rata-rata nilai kuat lentur untuk balok dengan dimensi 50 

× 7,5 × 20 adalah 3,056 Mpa, untuk balok dengan dimensi 100 

× 7,5 × 20 memiliki hasil nilai kuat lentur rata-rata yaitu 3,416 

Mpa sedangkan hasil nilai rata-rata untuk balok dengan dimensi 

150 × 7,5 × 20 adalah 2,674 Mpa. Dari hasil kuat lentur diatas 

dapat disimpulkan bahwa beton sandwich styrofoam ini tidak 

dapat digunakan untuk bagian struktur dari bangunan terutama 

plat lantai (posisi balok saat percobaan tidur atau mendatar). 

Karena nilai kuat tekan minimal untuk struktur bangunan pada 

daerah gempa menurut SNI 03-2847-2002 yaitu 19,3 MPa yang 

kemudian di konversi ke dalam nilai kuat lentur yaitu 5,667 

Mpa.  

2.  Nilai lendutan yang terbesar yaitu pada benda uji dengan ukuran 

50 × 7,5 × 20 dan memiliki nomor sampel I A dengan nilai 

lendutan 6,658 mm. 

3. Nilai optimum kuat lentur ada pada benda uji dengan ukuran 100 

× 7,5 × 20 cm yaitu sebesar 3,416 kN. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar ukuran benda uji belum tentu menghasilkan kuat lentur 

yang lebih besar, karena berdasarkan hasil yang sudah dihitung, 

nilai kuat lentur tidak selalu meningkat berdasarkan panjang 

benda uji, namun hasilnya bisa menurun karena beban yang 

dapat dipikul oleh benda uji sangat kecil.  
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4. Dengan melihat dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa manfaat dari beton ringan ini yaitu dapat digunakan 

sebagai bagian bangunan yang bersifat non struktural seperti 

tangga yang yang dibuat dengan proses pracetak. Tangga ini 

tidak  mempengaruhi struktur dari bagian lain dari bangunan 

seperti balok dan kolom. Karena pada tangga yang berjenis 

struktural beban tangga akan dipikul oleh balok dan kolom. 

Sehingga beban yang dapat dipikul lebih besar daripada tangga 

non struktural. 

               5.2. Saran 

    Saran dari hasil penelitian kinerja lentur pada balok beton sandwich 

dengan isian Styrofoam ini yaitu : 

1 Pada percobaan ini, proses pengujian dilakukan dalam waktu yang 

cukup lama, akibat dari pengujian yang cukup lama, terdapat 

beberapa beton yang sudah mengalami retak. Hal tersebut bisa saja 

dipengaruhi oleh sifat beton itu sendiri atau bisa dipengaruhi oleh 

suhu disekitar. Seharusnya proses pengujian dilakukan pada saaat 

beton telah jadi. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

2 Proses pengujian dilakukan tidak hanya dengan posisi mendatar, 

bisa juga dilakukan dengan posisi tegak, agar bisa dibandingkan 

kekuatan dari balok tersebut. 

3 Sampel yang digunakan dapat ditambah lagi jumlahnya , agar data 

yang diperoleh lebih akurat lagi. Dan juga, apabila ada hal yang 

tidak diinginkan pada balok benda uji terdapat penggantinya. 

4 Agar beton sandwich syrofoam tersebut dapat sesuai dengan 

persyaratan nilai kuat lentur SNI 03-2847-2002, perlu adanya 

tambahan perkuatan seperti menambahkan tulangan pada beton 

tersebut supaya beton memiliki kuat lentur yang lebih tinggi.  


