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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan material yang dibutuhkan untuk kuat tekan beton 60 MPa 

(belum termasuk zat additive) adalah : 

 Semen  = 663 kg/m
3
 

 Agregat halus  = 653 kg/m
3
 

 Agregat kasar  = 882 kg/m
3
 

 Air                   = 184 kg/m
3
 

2. Naptha 7055 optimum digunakan pada beton dengan kadar 1,4% terhadap    

berat semen. Dengan campuran Naptha 7055 menghasilkan kuat tekan 

beton 68,72 MPa pada umur 28 hari. 

3. Kadar zat additive 1,2%, 1,6%, dan 1,8% menghasilkan kuat tekan 

dibawah kuat tekan rencana. Hal ini disebabkan penggunaan zat additive 

kadar 1,2% terlalu sedikit dan berpengaruh pada nilai slump yang kecil, 

sedangkan kadar 1,6% dan 1,8% terlalu banyak sehingga mempengaruhi 

kuat tekan beton dan menyebabkan kuat tekan menjadi turun. 
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4. Semakin tinggi penggunaan kadar zat additive, maka semakin tinggi pula 

nilai slump yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai slump akan membuat 

pekerjaan beton semakin mudah namun tidak membuat kuat tekan beton 

semakin tinggi pula. 

5. Campuran beton yang menggunakan zat additive jenis Naptha 7055 masih 

dalam kondisi workability apabila adonan beton salalu dalam keadaan 

bergerak atau digetarkan hanya sampai 30 menit dari waktu pengikatan 

awal. Setelah 30 menit, adonan beton akan mengeras dan susah untuk 

dikerjakan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat disarankan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada saat pembuatan benda uji, sebaiknya pelaksanaan pengecoran 

dilakukan satu kali adukan untuk setiap variasi agar tidak terjadi 

perbedaan kualitas dalam satu variasi campuran beton. 

2. Sebaiknya penggunaan zat additive jenis Naptha 7055 digunakan untuk 

pembuatan beton precast dan tidak cocok digunakan untuk beton ready 

mix. 

3. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan zat additive yang berbeda 

namun dengan komposisi campuran beton yang sama bertujuan sebagai 

pembanding hasil uji slump dan kuat tekan. 

4. Tahapan pada setiap pekerjaan penelitian harus dilakukan lebih teliti agar 

menghindari perbedaan yang besar seperti perbedaan berat volume. 
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5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui perilaku zat additive 

jenis Naptha 7055 dengan memperkecil jarak umur yang diamati agar 

dapat diketahui perilaku zat additive terhadap kuat tekan beton yang 

mengalami penurunan pada umur 7 hari menuju 14 hari. 


