
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tentang pengaruh variasi temperatur dan reduksi 

penampang pada pembuatan pelat komposit al-abu dasar batu bara terhadap laju 

keausan dan struktur mikro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dari hasil pengujian keausan dan strukturmikro dapat dilihat bahwa variasi 

reduksi penampang sangat berpengaruh terhadap nilai laju keausan dan diameter 

rata-rata ukuran butir. Semakin besar reduksi penampang yang diberikan 

menghasilkan  nilai laju keausan yang menurun dan ukuran diameter butir yang 

semakin kecil. Meningkatkan reduksi penampang pada spesimen berpengaruh 

terhadap struktur butir yang berakibat butir mengalami distorsi atau perpecahan 

sehingga terjadi peningkatan dislokasi di dalam kristal logam sehingga kekuatan 

logam meningkat. Semakin halus ukuran butir, maka susunan butir menjadi lebih 

rapat dan lebih sulit terjadi dislokasi pada butir, sehingga kekerasan material 

akan meningkat kecuali pada spesimen tanpa reduksi penampang yang laju 

keausannya meningkat dan ukuran diameter butirnya lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan reduksi penampang. 

b. Sedangkan hasil dari variasi temperatur pada proses penempaan juga sangat 

berpengaruh terhadap nilai laju keausan dan diameter rata-rata ukuran. Semakin 

besar temperatur yang diberikan menghasilkan  nilai laju keausan yang menurun 

dan ukuran diameter butir yang semakin kecil. Meningkatkan temperatur pada 

spesimen membuat lebih padat dan lebih homogen serta memiliki sifat mekanik 

yang baik dan mengurangi porosity kecuali pada spesimen tanpa temperatur yang 

laju keausannya meningkat dan ukuran diameter butirnya lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan reduksi penampang. 

c. Setelah dilakukan proses penempaan nilai laju keausan semakin menurun dan 

ukuran butir semakin kecil dibandingkan dengan sebelum penempaan. Proses 

penempaan sebelum perlakuan panas T6 hasilnya menunjukan perubahan ukuran 

diameter butir dan perlakuan panas T6 berpengaruh atas perubahan sifat 

mekanik. 
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5.2. Saran 

 Supaya penelitian yang akan datang menjadi lebih baik dan akurat, maka 

penulis menyarankan :  

1. Harapan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variasi temperatur yang 

lebih besar dan reduksi penampang yang lebih besar. 

2. Setiap pengambilan data penelitian harap diperhatikan dengan baik supaya 

dapat meminimalisir kesalahan saat mengolah data. 

3. Material yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah alumunium paduan 

abu dasar batubara, sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan material lainnya. 

4. Melakukan pengujian keausan di Departemen Teknik Mesin dan Industri, 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

5. Melakukan pengamatan strukturmikro di Departemen Teknik Material dan 

Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 

 

 


