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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapatkan antara lain : 

a. Dari hasil pengujian tarik diketahui bahwa variasi sampel paling optimal 

adalah komposit variasi G 90⁰ dibandingkan dengan komposit variasi G-

SSK-SR 90⁰, hal ini karena nilai rata-rata tegangan maksimum pada variasi 

komposit G 90⁰ sudah melampaui standar mekanis yang diizinkan, 

sedangkan untuk nilai modulus elastisitas G 90⁰ belum memenuhi standar 

yang diizinkan dan untuk variasi G-SSK-SR 90⁰ nilai kekuatan tarik dan 

modulus elastisitas hasil pengujiannya belum memenuhi standar yang 

diizinkan. Sehingga untuk memenuhi nilai kekuatan komposit sesuai 

standar mekanis BKI, dapat dilakukan dengan meningkatkan ketebalan 

pada komposit. Pada komposit variasi G-SSK-SR 90⁰ dapat dioptimalkan 

dengan melakukan rekayasa ketebalan sebanyak 8 kali dari ketebalan awal 

pengujian, sedangkan pada komposit variasi G 90⁰ dapat dioptimalkan 

dengan melakukan rekayasa ketebalan sebanyak 4 kali dari ketebalan awal 

pengujian, sehingga didapatkan kekuatan mekanis sesuai standar mekanis 

yang diizinkan. 

b. Hasil simulasi static kedua variasi komposit dapat dinyatakan laik 

berdasarkan hasil rekayasa penambahan ketebalan, karena nilai safety factor 

yang didapatkan sudah mencapai batas aman. 

c. Metode manufaktur yang digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan 

komposit berdasarkan rekayasa ketebalan terdapat beberapa cara, yaitu 

pembuatan filler komposit menyesuaikan dengan prosedur penelitian awal 

dengan kerapatan dan panjang serat yang harus seragam, kemudian untuk 

komposisi resin dan katalis berdasarkan ketetapan BKI dan layer pada 
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komposit menyesuaikan dengan perencanaan rekayasa ketebalan 

menggunakan metode hand lay up. 

5.2 Saran 

Untuk perkembangan penelitian di masa yang akan datang mengenai 

komposit dengan paduan serat alam khususnya untuk struktur material dari 

lambung kapal maka penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat 

dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, saran yang dimaksud antara 

lain : 

a. Proses penganyaman serat sebaiknya dilakukan menggunakan bantuan 

mesin penganyam agar kerapatan, ketebalan, dan panjang serat bisa seragam 

sehingga hasil akhir yang didapat bisa lebih optimal 

b. Pada saat proses pengeringan serat sebaiknya dilakukan proses curing 

dengan suhu stabil diatas 60⁰ dengan pengkondisian waktu yang sesuai agar 

dapat mengurangi tingkat kelembaban pada serat alam 

c. Proses pembuatan sampel dilakukan menggunakan mesin vacuum untuk 

menghilangkan udara yang terjebak didalam lapisan komposit (void). 

d. Proses laminasi dilakukan dengan variasi arah serat yang berbeda, untuk 

mengetahui nilai optimal dari masing-masing arah serat. 

e. Kedepannya perlu dilakukan uji osmosis pada material, untuk mengetahui 

apakah faktor kapilarisasi berlaku pada material, sehingga nantinya dapat 

diketahui umur pakai dari material. 


