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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

 Dari proses penelitian yang dilakukan, perhitungan dan pengujian kuat 

tarik pasca impak yang dilakukan serta pengamatan foto makro penampang 

patahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  a) Semakin tinggi fraksi volume serat komposit pasca impak dihasilkan 

kekuatan tarik, regangan tarik dan  modulus elastisitas tarik yang semakin 

meningkat. 

b) Dari hasil pengujian tarik komposit pasca impak yang orientasi susunan 

anyam tegangan tertinggi Vf = 40% sebesar 11,78MPa, regangan tarik 

pada Vf = 20% sebesar 0,0864 mm/mm, modulus elastisitas tertinggi  pada 

Vf = 10% sebesar 0,342 GPa. Untuk susunan serat berorientasi silang 

tegangan tarik tertinggi  pada Vf = 40% sebesar 11,26 MPa, regangan tarik 

tertinggi pada Vf = 20% sebesar 0,1549 mm/mm, modulus elastisitas 

tertinggi pada Vf  = 10% sebesar 0,615 GPa. 

2. Pengamatan foto makro penampang patahan spesimen komposit sabut 

kelapa menunjukan Vf = 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, rata-rata spesimen 

yang di uji mengalami patah tunggal.  

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dibandingkan untuk susunan 

serat orentasi anyam dan silang untuk kuat tarik pasca impak yang 

orientasi anyam tegangan tarik tertinggi Vf = 40% sebesar 11,78 MPa, 

untuk orientasi silang tegangan tarik tertinggi  pada Vf = 40% sebesar 

11,26 MPa. Hal ini terjadi karena sisa NaOh menempel pada serat 

disebabkan pencucian kurang bersih pada serat menyebabkan fiber dan 

matrik tidak dapat mengikat secara optimal.pada proses pencetakan 

sehingga terjadi void yang relatif banyak walaupun diameter void yang 

sangat kecil juga dapat mengakibatkan penurunan dari kekuatan dan 

regangan dari material komposit. 



67 
 

 

5.2  Saran 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang menyelidiki tentang kenaikan 

nilai ketangguhan kuat tarik paska impak material komposit serat sabut 

kelapa dengan matrik poliester pada variasi rendaman alkali NaOH dan 

fraksi volume diatas 40%. 

2. Membuat alat tekan/press yang baik untuk cetakan yang terbuat dari kaca 

untuk meminimalkan keberadaan rongga udara (void) pada komposit 

sehingga akan menaikkan kekuatan komposit. 

3. Perlu adanya netralizing serat setelah perendaman alkali (NaOH) yakni 

dengan perendaman menggunakan asam acetat. 

4. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap kekuatan kuat tarik paska 

impact komposit poliester berpenguat serat kelapa kali ini, masih 

didapatkan spesimen yang kurang maksimal. Hal tersebut terjadi karena 

masih kurang baiknya proses fabrikasi terhadap komposit yang 

menyebabkan persentase massa tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses fabrikasi komposit serat, 

terutama pada proses pencetakan komposit. 


