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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Dari pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan: 

1) Hasil dari perbandingan uji tarik antara komposit serat eceng gondok dan 

serat ijuk dengan hasil pengujian tarik menggunakan software, dapat dilihat 

bahwa perbedaan dari hasil yang didapat adalah berbeda jauh dengan hasil 

untuk fiberglas dengan nilai tegangan adalah sebesar 79,6 Mpa. Sedangkan 

untuk hasil pengujian tarik komposit serat eceng gondok dengan komposisi 

serat tiga lapisan (90º, 13 º,0º) mendapatkan nilai tegangan terbesar dari 

ketiga sampel  dengan nilai tegangan sebesar 2,9313 Mpa. Selanjutnya 

untuk komposisi serat eceng gondok dengan anyaman mendapatkan nilai 

tegangan 2,6127 Mpa. Sedangkan untuk nilai tegangan paling kecil adalah 

komposisi serat abstrak dengan nilai tegangan hanya 0,9437 Mpa. Untuk 

hasil pengujian tarik komposit serat ijuk yang mendapatkan hasil tegangan 

terbesar adalah komposisi serat tiga lapisan (90º, 13 º,0º) dengan nilai 

tegangan sebesar 15,081 Mpa. Untuk komposisi serat abstrak mendapatkan 

hasil tegangan 3,521 Mpa. Sedangkan untuk komposisi serat dengan 

anyaman memiliki nilai tegangan 3,132 Mpa. Dan untuk standar mekanis 

untuk kekuatan tarik dari BKI adalah sebesar  

2) Hasil dari perbandingan uji bending antara komposit serat eceng gondok 

dan serat ijuk dengan hasil pengujian bending menggunakan software, dapat 

dilihat bahwa perbedaan dari hasil yang didapat adalah berbeda jauh dengan 

hasil untuk fiberglas dengan nilai tegangan adalah sebesar 108,153 Mpa. 

Sedangkan hasil yang didapat dari pengujian komposit serat eceng gondok 

dengan komposisi serat anyaman mendapatkan nilai tegangan bending yang 

paling tinggi dari ketiga sampel yaitu sebesar 24,628 Mpa. Sedangkan untuk 

komposisi serat tiga lapisan (90º, 13 º,0º) mendapatkan nilai tegangan 

bending 22,141 Mpa. Sedangkan untuk komposisi abstrak mendapatkan 

nilai tegangan bending paling kecil yaitu hanya 6,2702 Mpa. Untuk hasil 



49 
Aisya Cahya Budiningtyas, 2021 

STUDI PEMANFAATAN SERAT ECENG GONDOK DAN IJUK PADA KOMPOSIT SEBAGAI MATERIAL 

ALTERNATIF KAPAL NON-CLASS 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Teknik Perkapalan 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

pengujian bending komposit serat ijuk yang mendapatkan hasil tegangan 

terbesar adalah komposisi serat tiga lapisan (90º, 13 º,0º) dengan nilai 

tegangan bending sebesar 42,245 Mpa. Sedangkan untuk komposisi serat 

anyaman mendapatkan nilai tegangan bending sebesar 22,121 Mpa. Dan 

untuk komposisi serat abstrak merupakan sampel dengan hasil tegangan 

bending paling kecil yaitu 20,120 Mpa. 

3) Berdasarkan hasil pengujian dan perbandingan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa komposit serat eceng gondok dan serat ijuk belum bisa 

memenuhi standar pembuatan kapal berdasarkan standar Biro Klasifikasi 

Indonesia berdasarkan pengujian tarik dan pengujian bending. 

4) Penyerapan ijuk terhadap resin kurang bagus, tetapi memiliki nilai stress 

lebih tinggi dari eceng gondok. Hal ini terjadi karena eceng gondok 

memiliki zat-zat yang tidak efektif untuk meningkatkan bending dan stress.  

 

5.2 SARAN 

Dalam penelitian ini penulis masih mempunyai kekurangan, untuk 

perkembangan penelitian dimasa datang mengenai material komposit serat alam 

untuk pembuatan lambung kapal. Maka penulis memiliki beberapa saran yang 

bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

1) Untuk menaikan nilai bending stress dan uji tarik adalah dalam pengolahan 

lapisan kompist yang lebih tebal. 

2) Eceng gondok yang digunakan kurang bagus karena tidak dibuat serbuk, 

atau dengan cara eceng gondok yang sudah dipukul pukul sehingga 

mengelurkan serbuk serbuk dari batang eceng gondok itu sendiri. 

3) Dalam melakukan laminasi sebaiknya diruang tertutup, hal ini untuk 

mengurangi gelembung udara yang dapat terperangkap dalam laminasi. 

4) Pembuatan layer untuk laminas sebaiknya lebih rapat dan seragam agar 

mendapatkan hasil yang optimal. 

 

 

  


