
~ KineIja Kuat Tekan Beton dengan Bahan Tambah Berbasis Gula 
~ yang dirawat dengan Larutan NaCI Dosis Tinggi pada Umur 28 Hari 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari keseluruhan isi tugas akhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kinerja kuat tekan beton dengan bahan tambah berbasis gula yang 

dirawat dengan larutan NaCI dosis tinggi pada umur 28 hari 

menghasilkan kuat tekan optimal dicapai oleh komposisi M-I-A-02 

dan M-I-A-03, yaitu sebesar 48,407 MPa dan 37,961 MPa. 

2. Pada lingkungan yang agresif pada perawatan dengan menggunakan 

larutan NaCI III dengan bahan tambah berbasis gula sebesar 0,3% dari 

berat semen menghasilkan kuat tekan sebesar 27,77 MPa pada 

komposisi M-II-B-Ol yang mengalami penurunan tidak signifIkan dari 

kuat tekan rencana. 

3. Penggunaan bahan tambah berbasis gula pada penelitian ini 

membuktikan bahwa potensi material lokal sangat besar bagi 

kemajuan teknologi beton. Bahan tambah berbasis gula untuk 

campuran beton yang menggunakan sukrosa, gula pasir, dan larutan 

tebu, adalah bahan tambah yang ramah lingkungan, mampu 

meningkatkan kuat tekan beton serta memiliki keawetan pada 

lingkungan yang agresif dalam hal ini media larutan NaCI, sehingga 
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membuktikan bahwa bahan tambah berbasis gula 1m juga 

berkelanjutan. 

5.2. Saran 

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

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 kinelja beton dan beton bertulang tersebut. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif, bisa juga digunakan 

perbandingan kinelj a kuat tekan beton dengan bahan tambah berbasis 

gula yang dirawat dengan larutan NaCI dosis tinggi pada umur beton 

muda yaitu 7 dan 14 hari. 

3. Penelitian ini layak dikembangkan lebih mendalam agar keseluruhan 

tujuan penelitian dapat tercapai sehingga bermanfaat bagi 

pengembangan teknologi beton ramah lingkungan yang berkelanjutan . 
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