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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil uji kuat tekan beton tertinggi pada umur 7 hari adalah benda uji 

dengan komposisi madu 0,03 % dan amylum 0,1 %, yaitu sebesar 29,04 

MPa, untuk hasil uji kuat tekan beton terendah adalah benda uji dengan 

dengan komposisi madu 0,3 % dan amylum 5 %, yaitu sebesar 1,53 MPa, 

2. Hasil uji kuat tekan beton tertinggi pada umur 14 hari adalah benda uji 

dengan komposisi madu 0 % dan amylum 0,2 %, yaitu sebesar 31,34 

MPa, untuk hasil uji kuat tekan beton terendah adalah benda uji dengan 

dengan komposisi madu 0,3 % dan amylum 5 %, yaitu sebesar 20,13 

MPa, 

3. Hasil uji kuat tekan beton tertinggi pada umur 28 hari adalah benda uji 

dengan komposisi madu 0,03 % dan amylum 0,5 %, yaitu sebesar 37,71 

MPa, untuk hasil uji kuat tekan beton terendah adalah benda uji dengan 

kode dengan komposisi madu 0 % dan amylum 5 %,, yaitu sebesar 16,05 

MPa, 

4. Pada pengujian kuat tekan beton, hasil optimum yang didapat adalah 

benda uji KT-M0,03-G dengan komposisi bahan tambah madu sebesar 

0,03% dan amylum sebesar 0,5% dari berat semen, karena gradasi kuat 

tekan pada umur beton 7, 14, dan 28 hari terus mengalami peningkatan, 

memiliki kuat tekan tinggi dengan mempertimbangkan komposisi yang 

efisien dan ekonomis, 
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5. Hasil uji kuat tarik belah tertinggi didapat dari benda uji dengan 

komposisi madu 0 % dan amylum 0 %, yaitu sebesar 3,88 MPa 

sedangkan hasil uji kuat tarik terendah didapat dari benda uji dengan 

komposisi madu 0,3 % dan amylum 5 %, yaitu sebesar 2,58 MPa, 

6. Pada pengujian kuat tarik belah beton, didapat hasil optimum yaitu 

sebesar 3,88 MPa pada benda uji KTB-M0-A dengan komposisi madu 

0% dan amylum 0,10% dari berat semen, 

7. Persentase kenaikan kuat tarik benda uji KTB-M0-A terhadap benda uji 

kuat tarik belah normal sebesar 1,07%. 

8. Perbandingan antara kuat tekan dan kuat tarik belah memiliki nilai yang 

presentase gradasi kenaikan yang bagus dan benda uji dengan komposisi 

madu 0,03 % dan amylum 0,1 %, yaitu sebesar 9,9 %. 

 

5.2 Saran 

1. Penggunaan bahan tambah madu dan amylum untuk beton dalam 

penelitian ini dapat dikembangkan dan menjadi refrensi bagi penelitian 

selanjutnya, 

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan pada campuran kuat tekan beton 

dengan komposisi madu 0,03% dan amylum 0,5%. 

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan menggunakan madu dengan 

komposisi dan kandungan madu merek lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




