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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh beberapa 

kesimpulan, antara lain :

1. Tekanan plunger yang diberikan pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap 

kekuatan tarik dan mikrostrukturnya karena proses solidifikasi lebih cepat 

dibandingkan dengan proses penekanannya. 

2. Serbuk keramik tidak berpengaruh terhadap kekuatan tariknya. Hal ini dikarenakan 

persebaran keramik tidak merata dan menggumpal. Sehingga persebaran keramik 

yang menggumpal tersebut tidak dapat terdeteksi letaknya. Namun hal ini 

berpengaruh pada mikrostrukturnya. Dengan semakin banyaknya penambahan 

serbuk keramik maka penggumpalan yang tampak juga semakin banyak.

5.2 SARAN

Untuk lebih mengembangkan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain :

1. Melakukan peningkatan suhu cetakan agar logam tidak mengalami solidifikasi 

lebih awal sehingga tekanan plunger yang diberikan dapat menekan tingkat 

porositasnya.

2. Melakukan pemanasan terlebih dahulu pada material yang digunakan sebagai 

penguat atau filler agar tidak terjadi penggumpalan pada material penguatnya. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai proses pencampuran serta 

pengadukan serbuk keramik untuk membuat distribusi serbuk keramik tercampur 

merata.
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