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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sintesis cairan ionik cis-oleil imidazolinium iodida dilakukan dengan 

mereaksikan dietilenatriamina dan asam oleat-cis dengan perbandingan 1:2 

melalui proses iradiasi, dilanjutkan dengan metilasi kuarternisasi 

menggunakan metil iodida. Hasil karakterisasi FTIR, 1H NMR dan 13C NMR 

menunjukkan bahwa sintesis cairan ionik cis-oleil imidazolinium iodida 

berhasil dilakukan. 

2. Aktivitas elektrostatis dari coating lantai campuran cairan ionik cis-oleil 

imidazolinium iodida bersifat statis disipatif karena berada dalam rentang 106 

– 109 Ω. Resistensi Point to Point optimum pada coating sebesar 108 Ω (2-

9%bt.), coating keramik 108 Ω (7-9%bt.), coating kayu 108 Ω (7-9%bt.). 

Sedangkan Resistensi Ground optimum pada coating sebesar 108 Ω (2-9%bt.), 

coating keramik 109 Ω (4-9%bt.), coating kayu 109 Ω (1-9%bt.). Hasil uji 

adhesi debu menunjukkan lantai yang diberi coating campuran menarik debu 

jauh lebih sedikit dibandingkan dengan coating tanpa cairan ionik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penilitian lanjutan untuk mengatasi perubahan warna pada 

hasil coating lantai menggunakan bahan antistatis cairan ionic cis-oleil 

imidazolinium iodida yang menghasilkan warna kuning yang disebabkan oleh 

iodida. Hal ini tentu sangat menjadi pertimbangan karena akan mengubah 

warna dasar pada lantai.  

2. Metil iodida pada saat penelitian ini selesai sedang dalam keadaan tidak 

diproduksi lagi oleh produsen bahan kimia. Diperlukan sintesis secara mandiri 

baik dalam skala laboratorium atau industry jika memang akan digunakan. 
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3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai aktivitas antistatis coating lantai 

pada skala pengukuran yang lebih detil, juga pada parameter lainnya seperti 

tegangan tubuh dan tegangan volum. 


