
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada proses pembuatan prefab ferosemen dan bambusemen hampir tidak ada

kendala dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Pada proses pengadukan atau pencampuran mortar dan proses pelepaaan atau

pengecoran, faktor takaran antara pasir,semen, dan air haruslah benar-benar

tepat yaitu 2:1 serta air yang tidak terlalu banyak. Hal ini perlu diperhatikan

karena mempengaruhi kekuatan struktur prefab dan menyatunya antara adukan

mortar dengan tulangan.

3. Proses pendinginan sangat berpengaruh pada kekuatan prefab dan menyatunya

adukan mortar dengan tulangan, agar prefab tidak retak atau pecah pada saat

mengering dan digunakan. Hal ini perlu diperhatikan terutama pada prefab

ferosemen dengan campuran plastik isi udara dan styrofoam.

4. Keadaan sinar matahari sangat berpengaruh dalam proses pengambilan data.

5. Dalam penelitian ini didapat nilai Rt tertnggi yaitu 0,858668028 m2.oC/kcal

pada prefab ferosemen isi plastik isi udara dan nilai Rt terendah yaitu

0,066051183 m2.oC/kcal pada prefab ferosemen tanpa isi ketebalan 0,03 m.

6. Dari lima jenis prefab yang dibuat dalam penelitian ini hanya prefab ferosemen

isi styrofoam dan plastik isi udara yang layak atau nyaman untuk diguanakan

pada rumah tinggal karena dilihat dari aspek thermalnya, nilai Rt keduanya
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mendekati nilai Rt dinding atau tembok yang biasa digunakan untuk rumah

tinggal.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu :

1. Proses pendinginan harus benar-benar diperhatikan untuk penelitian lanjutan

dan dilakukan agar prefab tidak retak dan pecah pada saat digunakan.

2. Karena sifat semen yang membuat bambu menyusut secara perlahan jika

disatukan, oleh karena itu dalam proses pemuatan prefab bambu semen

campuran mortar harus ditambahkan bahan lain seperti ijuk kelapa agar

mengurangi penyusutan bambu secara perlahan di dalam prefab untuk

penelitian lanjutan.

3. Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan pengambilan data temperatur pada

musin kemarau agar panas sinar matahari lebih optimal dalam pengujian.

Dalam penelitian selanjutnya styrofoam yang digunakan sebaiknya di beri

lapisan plastik atau lilin terlebih dahulu agar mengurangi terjadinya faktor

penyusutan pada styrofoam.


