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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan : 

1. Perendaman carbon menggunakan asam asetat dengan variasi waktu 

perendaman 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam didapatkan waktu perendaman 

48 jam adalah yang paling optimal. 

2. Perendaman serat karbon menggunakan asam nitrat (HNO3) yang semakin 

lama tidak didapatkan hasil yang lebih optimal karena dari hasil SEM 

terlihat semakin lama perendaman serat carbon, maka lapisan terluar serat 

karbon terkelupas sehingga ikatan antara serat dan matriknya tidak 

mengikat dengan baik. 
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5.2 Saran 

Berikut ini merupakan saran untuk penelitian lebih lanjut : 

1. Pada proses fabrikasi komposit, diusahakan sudah menyiapkan bahan-

bahan untuk setiap spesimennya dan menyusun serat sesuai cetakan agar 

mempermudah pada saat fabrikasi. 

2. Proses fabrikasi harus dilaksanakan dengan cepat apabila cairan SC 

liquid sudah dicampur dengan PMMA karena cairan cepat mengering 

dan cepat mengeras. 

3. Pada proses fabrikasi, molding harus dilapisi dengan mold release agar 

pada proses pembongkaran cetakan lebih mudah karena spesimen 

mudah dilepas dari cetakan 

4. Pemasangan grip harus dengan amplas kasar dan pastikan menempel 

dengan kuat pada spesimen, jika grip tidak menempel dengan sempurna 

maka akan mengganggu pada proses pengujian. 
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