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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian kajian kuat tekan 

beton dengan pemanfaatan limbah beton sebagai subtitusi 60% dari total berat 

agregat kasar dan pemanfaatan abu sekam padi sebagai substitusi 8% dan 10% 

dari total berat semen yaitu: 

1. Kuat tekan rata-rata pada 4 variasi beton pada percobaan pertama di umur 7 

hari yaitu: beton N=18,589 MPa, beton A60=16,513 MPa, beton 

A60:AS8=17,363 MPa, dan beton A60:AS10=16,796 MPa lalu pada umur 14 

hari adalah beton N=23,213 MPa, beton A60=17,363 MPa, beton 

A60:AS8=21,515 MPa, dan beton A60:AS10=20,571 MPa kemudian pada 

umur 28 hari adalah beton N=28,025 MPa, beton A60=23,638 MPa, beton 

A60:AS8=24,345 MPa, dan beton A60:AS10=23,968 MPa. 

2. Kuat tekan  rencana yaitu fc’ 24,9 Mpa tercapai dengan didapatkan hasil rata-

rata kuat tekan beton terbesar adalah 28,025 MPa yang merupakan sampel 

beton normal umur 28 hari. 

3. Perbandingan kuat tekan beton normal dan beton A60 mengalami penurunan 

sesuai dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mulyati dan Arman  

(2014). Hasil penelitian Mulyati dan Arman  (2014) menunjukkan penurunan 

sebesar 7,076%. Sedangkan hasil pengujian dalam penelitian ini yaitu beton 

N=28,025 MPa sedangkan beton A60=23,638 MPa atau sebesar 15,654%. 

4. Penggunaan abu sekam padi dapat meningkatkan kuat tekan beton yang dapat 

dilihat dari kuat tekan pada umur 28 hari. A60:AS8=24,345 MPa 

A60:AS10=23,968 MPa dibandingkan beton A60=23,638 MPa atau terjadi 

peningkatan sebesar 2,904%. Sesuai hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Tata dkk (2016) maupun Abdian dan Herbudiman (2010) peningkatan 

kuat tekan beton sebesar 12,281%. Dengan hasil penelitian ini peningkatan 

kuat tekan optimum pada penggantian semen menggunakan abu sekam padi 

sebesar 8%. 
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5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang didapat, penulis memberikan saran yaitu antara lain 

pemilihan agregat kasar harus diperhatikan dengan benar agar agregat kasar yang 

digunakan memenuhi syarat. Pada penelitian ini penulis juga menyadari masih 

perlunya beberapa perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun 

saran penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Kualitas beton dengan pemanfaatan limbah beton dan abu sekam padi dapat 

mendekati kualitas beton acuan yaitu fc’ 24,9 Mpa jika dalam pengolahannya 

dilakukan secara benar dan efisien. 

2. Agregat kasar daur ulang yang digunakan sebaiknya berukuran 1-2 cm 

dikarenakan semakin kecilnya ukuran agregat kasar maka beton semakin padat 

sehingga kuat tekan semakin tinggi dibandingkan dengan hasil kuat dengan 

penggunaan agregat daur ulang berukuran 2-3 cm. 

3. Penggunaan abu sekam padi optimum 8% harus dilakukan penelitian lanjutan 

dengan penambahan jumlah sampel uji yang dibuat. 

4. Proses pengolahan limbah beton secara manual sebaiknya diganti dengan 

proses yang lebih efisien (penggunaan mesin penghancur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


