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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Pada benda uji yang menggunakan media perendaman air tawar kuat 

tekan maksimal adalah 1,92 MPa  pada benda uji nomor 5 dengan kode 

AT-NS-5  dan kuat tekan terendah pada benda uji nomor 3 dengan kode 

AT-NS-3 sebesar 0,96 MPa, 

2. Pada benda uji yang menggunakan media perendaman air laut kuat tekan 

maksimal adalah 1,92 MPa pada benda uji nomor 3 dan 4 dengan kode 

AL-NS-3, AL-NS-4 dan kuat tekan terendah pada benda uji nomor 2 

dengan kode AL-NS-2 sebesar 1,05 MPa, 

3. Pada benda uji yang menggunakan media perendaman air payau kuat 

tekan maksimal adalah 2,01 MPa pada benda uji nomor 5 dengan kode 

AP-NS-5  dan kuat tekan terendah pada benda uji nomor 1 dengan kode 

AP-NS-1 sebesar 1,05 MPa, 

4. Pada benda uji yang menggunakan media perendaman air rob kuat tekan 

maksimal adalah 2,01 MPa pada benda uji nomor 4 dengan kode AR-

NS-4  dan kuat tekan terendah pada benda uji nomor 1 dengan kode AR-

NS-1 sebesar 1,57 MPa, 

5. Dari hasil grafik rata-rata kuat tekan maksimal adalah 1,76 MPa 

diperoleh dari media perendaman air rob dan air payau kuat tekan 1,67 

MPa dibawah air rob, sedangkan hasil kuat tekan terendah dari media 

perendaman air laut dengan hasil 1,64 MPa dan 1,36 MPa pada media 

perendaman air tawar. 
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5.2. Saran  

Beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan dari penelitian “Durabilitas 

Blok Beton Sandwich dengan Isian Styrofoam Di Lingkungan Agresif” yang 

sudah dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian terhadap beton ringan dengan isian styrofoam ini dapat 

ditingkatkan untuk mendapatkan hasil nilai kuat tekan yang lebih tinggi 

karena hasil kuat tekan maksimal yang diperoleh sangat rendah, 

b. Sifat-sifat struktural yang lain pada beton sandwich ini juga perlu diteliti 

karena berbeda dari beton normal, 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penerapan ke 

lapangan agar mengetahui sifat-sifat beton sandwich pada saat sudah di 

aplikasikan di lapangan. 

  

 

 

  




