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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Pengurangan kebutuhan semen terjadi seiring dengan pengurangan 

kebutahan air (water reducing) yang ditentukan. Semakin besar pengurangan 

kebutahan air sejalan dengan semakin besar juga saving cement akibat nilai FAS 

konstan. Dalam dunia beton pracetak, biasanya acuan rencana diambil umur beton 

5-6 jam harus mencapai 40-50 % dari kekuatan rencana pada umur 28 hari. 

Artinya untuk masuk dalam karakteristik tersebut pada umur  6 jam beton harus 

menghasilkan strength berkisar 20 - 25 Mpa. Kuat tekan beton umur 6 jam pada 

penelitian ini   hanya dihasilkan 13 % dari kekuatan rencana pada umur 28 hari. 

Bisa disimpulkan bahwa perencanaan beton dengan penambahan PCE 1 % yang 

mengikuti konsepsi strength beton normal dengan nilai FAS 0.31 (fc’ 50 Mpa) 

belum memenuhi tujuan penggunaan sebagai acuan mix desain high early 

strength concrete.  High early strength concrete 

Kenaikan nilai workability secara signifikan terjadi  akibat penambahan 

PCE 1 % sehingga sangat cocok digunakan dalam perencanaan beton mutu tinggi. 

Tetapi nilai workability yang terlalu tinggi pada beton PCE 1 % dengan  nilai FAS 

0.31  menjadi pemicu terjadinya peristiwa bleeding dan segregasi. Secara 

kesulurahan nilai kuat tekan beton yang dihasilkan  beton PCE 1% pada umur 

umur 6 jam dan 7, 14, 21, 28 hari lebih besar jika dibandingkan dengan beton 

normal (BN).    
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Pembuatan proporsi campuran beton PCE 1% jauh lebih murah jika 

dibandingkan dengan beton normal Ini terjadi karena reduksi penggunaan semen 

pada campuran beton PCE 1%. Bisa dikatakan bahwa semakin besar reduksi air 

yang dilakukan sejalan dengan pengurangan jumlah semen maka akan semakin 

kecil biaya yang ditimbulkan. 

5.2 Saran  

Perlu ada kontrol  yang ketat mulai dari tahap mix desain  sampai dengan 

pelaksanaan  dalam Penggunaan superplasticizer tipe  polycarboxylate ether pada 

Perencanaan beton  High early strength concrete. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari timbulnya efek negatif  pada saat pelaksanaan dilapangan seperti  

peristiwa bleeding, segregasi dan pengerasan awal tinggi yang bisa berpengaruh 

terhadap  susah dalam pengerjaan, serta kuat tekan beton yang rendah.  

Selain itu pemadatan secara manual (dirojok) menjadi salah satu 

penyumbang nilai porositas pada beton khusunya pada beton dengan pengerasan 

awal, salah satu solusi adalah penggunaan pemadatan dengan cara di getar 

(vibration) guna mendapatkan beton dengan nilai porositas yang kecil. 

Perencanaan beton  High early strength concrete sudah semestinya menggunakan 

acuan umur beton dalam jam. Hal yang lain yang bisa dilakukan ialah dengan 

merubah dosis PCE yang di berikan. Pengujian dan trial mix yang selanjutnya 

dirasa perlu dilakukan untuk mendapatkan Perencanaan beton  High early 

strength concrete yang optimal. 

 


