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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Mengacu pada hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Penambahan serat sisal pada mortar berpengaruh pada menurunnya kuat 

tekan, tetapi meningkatkan kuat belah (splitting) serta kuat lenturnya. Kuat belah 

(splitting) yang paling tinggi didapat pada penambahan serat sebanyak 5% dengan 

nilai splitting rata-rata 1.032 MPa, naik 24.94% dari nilai splitting rata-rata mortar 

tanpa serat yaitu sebesar 0.826 MPa. Sedangkan untuk kuat lentur paling optimal 

(dalam batasan 1-5%) didapatkan pada penambahan 5% sisal dengan nilai kuat 

lentur sebesar 2.664 MPa, naik 232.584% dari mortar normal tanpa serat. 

5.2 Saran 

Dari proses dalam penyusunan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran yang 

ingin dikemukakan, yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan penelitian 

selanjutya, diantaranya : 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan persentase penambahan serat sisal 

sebesar 1%, 3%, 5% dari berat mortar, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan persentase penambahan serat sisal yang lebih bervariasi. 

2. Pada penelitian ini nilai kuat tarik sisal hanya mengacu pada hasil penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan 
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pengujian kuat tarik sisal sendiri supaya didapat data yang bisa dijadikan 

pembanding dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut. 

3. Mengingat sifat dari serat alami/organik yang dapat membusuk apabila 

bereaksi dengan air, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

zat atau senyawa yang dapat melindungi serat alami dari pembusukan. 

4. Pada saat pencampuran dan pencetakan, distribusi serat sisal harap 

diperhatikan dengan seksama agar merata pada setiap benda uji yang dibuat. 

5. Perlu diperhatikan pada saat pencampuran, adukan mortar harus homogen 

dan pemadatan yang harus merata pada saat pemasukkan adukan kedalam 

cetakan. 

6. Walaupun pada penelitian ini terbukti bahwa penambahan serat sisal dapat 

mengurangi kelemahan mortar, namun mortar dengan penambahan serat ini 

tidak cocok untuk diaplikasikan di daerah-daerah yang memiliki kelembaban 

tinggi seperti di domisili penulis berada yaitu di Kota Bandung. 

 


