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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian tentang “Kajian 

Pengaruh Perbandingan Agregat pada Beton Normal, Beton tanpa Pasir dan 

Mortar terhadap Kuat Tekan”, yaitu : 

1. Pada penelitian ini pengaruh perbandingan agregat pada beton normal, beton 

tanpa pasir, dan mortar adalah sebagai berikut: 

a. Beton normal pada penelitian ini memberikan nilai kuat tekan rata-rata 

tertinggi untuk ukuran butir maksimal 10 mm sebesar 35,26 MPa. 

b. Kuat tekan maksimum yang didapatkan dari pengujian beton tanpa pasir 

menunjukkan hasil tertinggi yaitu 31,41 MPa untuk ukuran agregat 

maksimal 10 mm. 

c. Pada penelitian benda uji mortar, hasil menunjukkan bahwa ukuran agregat 

pada mortar tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai kuat tekan maksimum 

yang diperoleh. Hal ini ditunjukkan oleh hasil kuat tekan maksimum yang 

tidak jauh berbeda antara ukuran agregat 40, 20, dan 10 mm. Nilai kuat 

tekan rata-rata untuk ukuran agregat 40, 20 dan 10 mm adalah 29,93 MPa, 

30,52 MPa dan 30,07 MPa. 

2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran butir maksimal mempengaruhi 

nilai kuat tekan rata-rata pada benda uji beton normal dan benda uji beton 

tanpa pasir. Hal ini ditunjukkan hasil nilai kuat tekan rata-rata yang semakin 

meningkat pada ukuran butir maksimal 40 mm, 20 mm dan 10 mm. Hasil nilai 

kuat tekan rata-rata benda uji beton normal ukuran butir maksimal 40 mm, 20 

mm, dan 10 mm adalah 30,96 MPa, 32,15 MPa dan 35,26 MPa. Adapun hasil 

nilai kuat tekan rata-rata pada benda uji beton tanpa pasir ukuran butir 

maksimal 40 mm, 20 mm dan 10 mm adalah 30,07 MPa, 30,52 MPa, dan 31,41 

MPa.  
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3. Pada penelitian ini persentase penurunan nilai kuat tekan rata-rata terjadi pada 

benda uji beton tanpa pasir dan beton mortar. Persentase penurunan tertinggi 

terjadi pada benda uji mortar terhadap benda uji beton normal yaitu sebesar 

14,71 % dan benda uji beton tanpa pasir terhadap benda uji beton normal yaitu 

sebesar 10,92 %. Hal ini menunjukkan bahwa beton normal mempunyai tingkat 

kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beton tanpa pasir dan mortar.  

4. Agregat halus mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai kuat 

tekan beton, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan nilai kuat tekan rata-

rata benda uji beton tanpa pasir terhadap benda uji beton normal. Pengaruh 

agregat halus akan semakin meningkat apabila nilai kuat tekan rata-rata benda 

uji beton normal juga meningkat. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dijelaskan, maka 

penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan kembali agar hasil 

dari penelitian dapat dikembangkan guna mendapatkan hasil yang valid dan lebih 

baik. Berikut saran dari hasil penelitian ini: 

1. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan kerikil yang lebih 

baik atau menggunakan kerikil dari daerah lain sehingga dapat dibandingkan 

dengan kerikil yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Disarankan untuk mencoba variasi perbandingan komposisi agregat dari SNI 

03-2834-2000 yang memungkinkan memiliki variasi nilai uji kuat tekan beton 

yang berbeda. 

3. Apabila ingin melakukan riset lebih lanjut terhadap penelitian ini dapat 

menggunakan cetakan benda uji berbentuk silinder sehingga dapat dilihat hasil 

uji kuat tekan beton yang disyaratkan. 

4. Apabila ingin melakukan riset lebih lanjut terhadap penelitian ini dapat 

digunakan bahan tambah yang dapat mempengaruhi uji kuat tekan benda uji.


