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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

 Dari penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh variasi waktu pada proses 

anodizing dengan menggunakan serbuk kunyit sebagai pewarna, kemudian dilakukan 

beberapa pengujian diantaranya adalah : pengujian kecerahan warna, pengujian 

kekasaran, pengujian foto struktur makro, pengujian struktur mikro dan pengujian 

ketahanan aus (oghosi). Maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa hasil 

pengujian sebagai berikut : 

 

1. Nilai komposisi warna (RGB) tertinggi diperoleh dari waktu pencelupan 40 

menit yaitu sebesar R 209.3%, G 61.3%, B 5.3%, semakin tinggi nilai komposisi 

warna (RGB) maka semakin pekat warna pada spesimen. Dengan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variasi lama waktu anodizing berpengaruh terhadap 

warna yang dihasilkan pada spesimen. 

2. Pengujian kekasaran permukaan menunjukkan nilai kekerasan dihasilkan pada 

spesimen raw dengan variasi lama waktu pencelupan 40 menit yaitu sebesar Ra 

2.00 (µm), sementara spesimen raw material memiliki nilai kekasaran terendah 

yaitu Ra 0.45 (µm). Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variasi 

lama waktu pencelupan pada proses anodizing berpengaruh pada nilai kekasaran 

spesimen.  

3. Hasil yang diperoleh pada pengujian struktur makro menunjukkan spesimen 

dengan waktu anodizing 10 menit, pori-pori permukaan terlihat halus, spesimen 

dengan waktu anodizing 25 menit pori-pori permukaanmya terlihat sedikit lebih 

kasar dan spesimen dengan waktu anodizing 40 menit pori-pori permukaannya 

terlihat kasar dan tidak beraturan. Dari hasil diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa varisi lama waktu proses anodizing berpengaruh pada struktur makro 

permukaan aluminium. 
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4. Pengujian foto struktur mikro menunjukkan nilai rata-rata ketebalan oksida 

paling besar adalah pada spesimen dengan waktu anodizing 40 menit yaitu rata-

rata 62,5 m, kemudian nilai rata-rata paling kecil adalah spesimen dengan 

waktu anodizing 10 menit yaitu 18,4. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 

variasi lama waktu proses anodizing berpengaruh pada ketebalan lapisan oksida 

yang terbentuk.  

5. Pengujian Ketahan aus menunjukkan nilai keausan paling tinggi didapatkan dari 

spesimen raw material yaitu sebesar 101,67 . 10-12 mm2/kg,  kemudian nilai 

keausan yang didapat pada spesimen anodizing dengan lama pencelupan 10, 25 

dan 40 menit yaitu 10.03 . 10-12 mm2/kg. Nilai kaeusan menurun secara 

berurutan. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa lama waktu pencelupan 

pada proses anodizing berpengaruh pada nilai keausan spesimen aluminium. 
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5.2 Saran 

 

 Mengacu pada hasil penelitian, pengujian dan pembahasan anodizing 

menggunakan pewarna larutan serbuk kunyit, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk penelitian selanjutnya diantaranya sebagai berikut : 

 

1. Perlu dilakukan uji ketahan luntur warna dengan proses dan variable yang sama. 

2. Perlu dilakukan uji kekerasan untuk mengetahui kekerasan lapisan oksida. 

3. Perlu penelitian menggunakan pewarna alami selain kunyit. 

4. Perlu penelitian perbandingan kualitas antara hasil pewarna bahan kimia dengan  

hasil pewarana alami. 

 


