
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada penelitian

ini maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor utama yang berpengaruh secara signicant terhadap kuat tekan

paving block adalah sebagai berikut:

Faktor Fhitung
Ftabel Keteranganα = 0,05 α = 0,01

A 254,08** 3,37 5,53 Berpengaruh
B 5,38* 3,37 5,53 Berpengaruh
C 190,65** 3,37 5,53 Berpengaruh

AB - 2446,71 2,74 4,14 Tidak Berpengaruh
AC - 2415,97 2,74 4,14 Tidak Berpengaruh
BC - 2427,10 2,74 4,14 Tidak Berpengaruh

ABC 9438,26** 2,32 3,29 Berpengaruh
** = Sangat nyata pada α = 0,01        * = Nyata pada α = 0,05

2. Kombinasi faktor-faktor yang menghasilkan rata-rata kuat tekan yang terbaik

atau paling besar dengan nilai kuat tekan sebesar 28,56 Mpa pada kombinasi

faktor a2, b3 dan c3 dengan,yang artinya sebagai berikut:

a. Faktor A (komposisi bahan baku) pada taraf 2 yaitu 2 kg semen : 6 kg

Pasir : 2 kg abu batu.

b. Faktor B (kuantitas penyiraman) pada taraf 3 yaitu penyiraman sebanyak

7 kali seminggu

c. Faktor C (umur paving block) pada taraf 3 yaitu umur 28 hari
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6.2 Saran

Agar hasil penelitian ini dapat lebih berguna di kemudian hari oleh

pengusaha paving block khususnya pada CV. Riau Jaya Paving maka penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kekuatan atau kuat tekan dari paving block sebaiknya

pihak perusahan menambahkan abu batu dalam komposisi bahan bakunya.

2. Untuk menghasilkan paving block yang sesuai dengan kualitas SNI mutu B

sebaiknya menggunakan komposisi bahan baku 2 : 6 : 2 yang artinya 2 kg

ditambah dengan 6 kg pasir ditambah dengan 2 kg abu batu dapat mencapai

kuat tekan sebesar 28,65 Mpa

3. Sebaiknya paving block dijual oleh perusahaan setelah berumur 28 hari karna

kekuatan paving block akan maksimal.

4. Paving block yang telah selesai dicetak sebaiknya disiram setiap hari karna

dapat meningkatkan kekuatan dari paving block.

5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menemui faktor-faktor lain yang

berpengaruh terhadap kuat tekan paving block sehingga dapat menghasilkan

paving block yang sesuai standar mutu A dimana penelitian ini baru

mencapai mutu B.


