
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang "Uji Kuat Lentur dan

Penyerapan Air pada Bamboos Fibre Cement Board' penyusun merasa mendapat

cukup banyak tambahan pengetahuan dalam bidang struktur.

Berdasarkan penelitian ini pula dapat diambil beberapa kesimpulan

penting sebagai berikut:

1. Penambahan fibre bambu akan menurunkan workability adukan, penurunan

workability bervariasi tergantung pada konsentrasi fibre, semakin tinggi

konsentrasi fibre workability semakin berkurang.

2. Kekuatan bamboos fibre cement board cenderung meningkat sesuai dengan

bertambahnya umur bamboos fibre cement board tersebut. Kecepatan

bertambahnya kekuatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor semen

semen yang digunakan dan suhu perawatan.

3. Pemadatan sangat berpengaruh terhadap kekuatan bahan, hal ini terlihat pada

hasil pengujian dengan pembebanan yang konstan pada ketebalan pada

ketebalan 1 cm lebih kekuatannya dibandingkan pada ketebalan 2 cm, karena
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pada ketebalan 1 cm ini susupan bahandalam pasta tersebut membentuk suatu

kesatuan yang padat sehingga dapat menahan beban secara besama-sama.

4. Bamboos fibre cement board dengan proporsi 40 % fibre mempunyai

kekuatan lentur yang maksimal jika dibandingkan dengan proporsi fibre yang

lain, hal ini disebabkan karena terjadinya ikatan yang baik antara fibre dan

pastanya, yang ditandai dengan kerusakan awal berupa patah geser tetapi

karena adanya serat masih mampu menahan beban hingga beban maksimal,

dimana terjadi kerusakan lentur padabagian bawah.

5. Dengan mengetahui besarnya kenaikan lentur yang terjadi maka dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa pada proporsi fibre 40 % inilah kekuatan lentur

maksimum terjadi dan pada proporsi inilah yang dapat diharapkan sebagai

acuan untuk pemanfaatan fibre bambu sebagai bahan campuran pada pasta.

6. Finishing pada bamboos fibre cement board sangat berguna untuk

memperindah kenampakan dan melindungi bagian permukaan terhadap

kelembaban dan pembusukan.

7. Berdasarkan hasil penelitian maka bamboos fibre cement board dengan

proporsi 40 % fibre dan ketebalan 1 cm dapat dijadikan bahan altematif

untuk dinding penyekat yang ringan, ekonomis dan bersifat dekoratif

6.2. Saran

Saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut, dapat

diuraikan sebagai berikut:
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1. Konsentrasi penggunaan fibre bambu antara 30 %, 40 % dan 50 % perlu

diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan nilai yang optimal.

2. Perlu diadakan penelitian tentang bamboos jibre cement board dengan

peningkatan aspek ratio untuk memperbesar pull-out resistance, sehingga

fibre tidak mudah tercabut pada suatu tampang retak sample pada saat

pengujian.

3. Perlu diteliti dengan penggunaan bahan tambah yang dapat meningkatkan

kekuatan dan ketahanan terhadap lembab.

4. Perlu diteliti sampai berapa lama ketahanan (durability) bamboosfibre cement

board terhadap pembusukan dan pelapukan serat oleh kondisi lingkungan.

5. Penggunaan fibre bambu sebagai bahan isian perlu diteliti lebih lanjut

terhadap muai susut fibre untuk jangka waktu yang lebih panjang, terutama

pada lekatan antara bamboos fibre cement board sehingga dapat dipelajari

kemungkinannya untuk bahan isolasi suara (bahan peredam suara).

6. Perlu diteliti lebih lanjut penggunaan bahan alami lainnya, seperti: serat kayu

berdaun jarum, ampas/sepah tebu, tangkai padi dan serabut kelapa.

7. Apabila melakukan penelitian serupa tetapi dengan menggunakan bahan alami

lainnya, maka proses pembuatan harus benar-benar diperhatikan mulai dari

proses pemilihan bahan sampai dengan pengepresan yang baik sehingga

susunan bahan dalam pasta tersebut membentuk suatu kesatuan yang dapat

menahan beban secara besama-sama, di samping itu juga perlu diadakan

variasi fas, karena faktor air semen (fas) sangat berpengaruh terhadap

kekuatan campuran.



PENUTUP

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat,

Taufik dan HidayahNya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan dan

menyajikan tugas akhir ini dalam bentuk laporan.

Penyusun menyadari, dengan keterbatasan bekal ilmu dan waktu, tentunya

laporan ini jauh dari sempurna, namun penyusun banyak mendapatkan

pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu konstruksi, sehingga

tentunya pengalaman itu dapat menambah wawasan yang sangat bermanfaat bagi

penyusun.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan rasa

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan

membimbing penyusun serta memberi pengarahan dalam pelaksanaan penelitian

ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi rekan-rekan

mahasiswa
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