
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap kekutan bending

komposit epoxy berpenguat serat ijuk, maka kesimpulan yang didapat adalah

sebagai berikut :

1. Kekuatan bending komposit berpenguat serat ijuk dengan panjang serat

30 mm lebih tinggi dibandingkan dengan serat ijuk 20 mm dan 10 mm.

Rata-rata nilai kekuatan bending komposit serat ijuk 30 mm  adalah

67,740 N/mm2. Rata-rata nilai kekuatan bending komposit serat ijuk 20

mm adalah 51,656 N/mm2. Sedangkan rata-rata kekuatan bending

komposit serat ijuk 10 mm adalah 40,019 N/mm2.

2. Semakin panjang serat ijuk, maka semakin tinggi pula kekuatan bending

yang mampu diterima komposit epoxy berpenguat serat ijuk. Hal ini

dikarenakan serat yang panjang memiliki panjang kritis yang lebih tinggi

sehingga ikatan serat dan matriks akan semakin lebih kuat. Semakin

panjang serat maka luas penampang yang berikatan dengan matriks dan

area patahan serat juga akan semakin meningkat.
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3. Semakin panjang serat, maka jenis patahan yang terjadi semakin dikit

yang mengalami fiber pull-out. Sebaliknya,  semakin pendek serat maka

jenis patahan yang terjadi semakin banyak serat yang mengalami pull-out.

Fiber pull-out terjadi akibat panjang kritis serat sehingga ikatan serat dan

matriks yang yang dihasilkan menjadi tidak kuat.

4. Defleksi yang dialami oleh komposit epoxy berpenguat serat ijuk terjadi

selama proses penekanan. Rata-rata nilai defleksi yang tertinggi terdapat

pada komposit panjang serat 20 mm sebesar 9, 635 mm. Pada panjang

serat 10 mm defleksi sebesar 7,632 mm dan defleksi terendah terdapat

pada panjang serat 30 mm sebesar 6, 847 mm.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap kekuatan bending komposit

epoxy berpenguat serat ijuk kali ini, saran yang dapat diberikan yaitu

perbaikan pada proses fabrikasi. Proses fabrikasi pada saat pengadukan

campuran resin dan hardener adalah salah satu yang harus diperbaiki..

Pada proses pencetakkan dengan menggunakan metode pompa vacuum ini

pada saat pengadukkan masih adanya void yang dihasilkan akibat terlalu

kentalnya adonan resin dan hardener. Sehingga dibutuhkan pengaduk

otomatis yang tidak terhubung langsung dengan udara bebas.


