
Kuat Lentur Balok Beton dengan Bahan Tambah 
Berbasis Gula Sebesar 0,03% dari Berat Semen 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Dari keseluruhan isi tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji lentur dan uji kuat tekan didapat ratio persentase dari 

kedua penelitian, yang dapat disimpulkan bahwa ketika fe' tinggi maka ratio 

(X) kecil begitu sebaliknya. 

2. Berdasarkan hasil uji kuat lentur dan uji kuat tekan dapat disimpulkan bahwa 

bahan tambah berbasis gula yang dapat meningkatkan kuat tekan beton yang 

tidak begitu signifikan terhadap kuat lentur balok beton, dapat dilihat dari 

hasil uji kuat lentur balok beton yang menunjukkan hasil antara 0,21-0,25 

MPa. 

3. Berdasarkan hasil uji kuat lentur dan lmat tekan seperti tertera di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan adanya penambahan gula sebesar 0,03% 

dari berat semen menghasilkan kenaikan pada percobaan M-I-A-OI, M-I-A-

03 yaitu kenaikan kuat lentur yang tidak signifikan, sedangkan hasil 

percobaan M-I-B-02, M-I-B-03 mengalami penurunan yang tidak signifikan 

pula. 
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4. Bahan dasar berbasis gula mudah didapat dan mampu menghasilkan beton 

yang berkualitas, dalam arti dapat menambah kuat tekan dan kuat lentur 

beton tersebut lebih cepat dari waktu yang direncanakan padakomposisi M-I-

A-Ol danM-I-A-03. 

5. Dari pengujian kuat lentur balok beton normal tanpa penambahan bahan 

tambah berbasis gula sebesar 0,03% dari berat semen, menunjukkan bahwa 

beban maksimum rerata yang dicapai saat balok runtuh adalah sebesar 1440 

N. Dengan beban rerata 1440 N, didapatkan nilai kuat lentur rerata sebesar 

0,256 MPa. 

5.2 SARAN 

1. Bahan tambah berbasis gula untuk campuran beton yang menggunakan 

sukrosa, gula pasir, dan larutan tebu dapat diaplikasikan pada struktur beton 

dan beton bertulang pada suatu bangunan guna meningkatkan kinerja beton 

dan beton bertulang tersebut. 

2. Penelitian ini layak dikembangkan lebih mendalam guna memperoleh 

komposisi yang optimun. 

3. Prosedur kerja hams jelas dan pengetahuan kinerja alat hams lengkap pada 

pengujian pembebanan karena berpengaruh terhadap keberhasilan pada saat 

pengujian berlangsung. 

4. Untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif, bisa juga digunakan material 

lain seperti besi, kawat, dan lain-lain. 
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