
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lidah Mertua (Sansevieria)

Sansevieria atau yang lebih dikenal dengan Lidah Mertua adalah marga

tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah

karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya

matahari. Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung

meruncing.

Sansevieria punya banyak kelebihan, seperti mampu bertahan hidup pada

rentang waktu suhu dan cahaya yang sangat luas, sangat resisten terhadap

polutan, dan mampu menyerap 107 jenis polutan di daerah padat lalu lintas

dan ruangan yang penuh asap rokok dan dapat menyerap radiasi barang

elektronik. Beberapa polutan yang diserap oleh Sanseviera.

Sansevieria dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke

atas dengan ukuran 50-75 cm dan jenis berdaun pendek melingkar dalam

bentuk roset dengan panjang 8 cm dan lebar 3-6 cm. Kelompok panjang

memiliki daun meruncing seperti mata pedang, dan karena ini ada yang

menyebut Sansevieria sebagai tanaman pedang-pedangan.
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Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen, sehingga

tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah, sansiviera bisa

tumbuh subur.

Warna daun Sansevieria beragam, mulai hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu,

perak, dan warna kombinasi putih kuning atau hijau kuning. Motif alur atau

garis-garis yang terdapat pada helai daun juga bervariasi, ada yang mengikuti

arah serat daun, tidak beraturan, dan ada juga yang zig-zag.

Keistimewaan lidah mertua adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi

terhadap lingkungan. Penelitian NASA bekerja sama dengan ALCA telah

menemukan bukti-bukti bahwa tanaman ini secara alami mampu mengurangi

polusi tersebut.[10]

Gambar 1. Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata)

B. Komposit

Kata komposit berasal dari kata “to compose” yang berarti menyusun atau

menggabung. Secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari



7

dua atau lebih bahan yang berlainan. Jadi komposit adalah suatu bahan yang

merupakan gabungan atau campuran dari dua material atau lebih pada skala

makroskopis untuk membentuk material ketiga yang lebih bermanfaat.

Komposit dan alloy memiliki perbedaan dari cara penggabungannya yaitu

apabila komposit digabung secara makroskopis sehingga masih kelihatan

serat maupun matriknya (komposit serat) sedangkan pada alloy/paduan

digabung secara mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi unsur-unsur

pendukungnya.[5]

Komposit dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu:

1. Penguat (reinforcement), yang mempunyai sifat kurang ductile tetapi

lebih rigid serta lebih kuat.

2. Matrik, umumnya lebih ductile tetapi mempunyai kekuatan dan rigiditas

yang lebih rendah.

Pada material komposit sifat unsur pendukungnya masih terlihat dengan jelas,

sedangkan pada alloy/paduan sudah tidak kelihatan lagi unsur-unsur

pendukungnya. Salah satu keunggulan dari material komposit bila

dibandingkan dengan material lainnya adalah penggabungan unsur-unsur

yang unggul dari masing-masing unsur pembentuknya tersebut. Sifat material

hasil penggabungan ini diharapkan dapat saling melengkapi kelemahan-

kelemahan yang ada pada masing-masing material penyusunnya. Sifat-sifat

yang dapat diperbaharui antara lain :

Sifat-sifat yang dapat diperbaiki antara lain:
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1. Kekuatan (Strength)

2. Kekakuan (Stiffness)

3. Ketahanan korosi (Corrosion resistance)

4. Ketahanan gesek/aus (Wear resistance)

5. Berat (Weight)

6. Ketahanan lelah (Fatigue life)

7. Meningkatkan konduktivitas panas

8. Tahan lama.[5]

Secara alami kemampuan tersebut diatas tidak ada semua pada waktu yang

bersamaan. Sekarang ini perkembangan teknologi komposit mulai

berkembang dengan pesat. Komposit sekarang ini digunakan dalam berbagai

variasi komponen antara lain untuk otomotif, pesawat terbang, pesawat luar

angkasa, kapal dan alat-alat olah raga.

C. Klasifikasi Material Komposit Berdasarkan bentuk komponen
strukturalnya

Berdasarkan bentuk komponen dan strukturalnya komposit, secara garis besar

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Komposit serat (Fibrous Composites)

2. Komposit partikel (Particulate Composites)

3. Komposit lapis (Laminates Composites).[5]
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1. Komposit serat (Fibrous Composites)

Komposit serat adalah komposit yang terdiri dari fiber dalam matriks.

Secara alami serat yang panjang mempunyai kekuatan yang lebih

dibanding serat yang berbentuk curah (bulk). Merupakan jenis komposit

yang hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan

penguat berupa serat/fiber. Fiber yang digunakan bisa berupa fibers

glass, carbon fibers, aramid fibers (poly aramide), dan sebagainya.

Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu

bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman.

Serat merupakan material yang mempunyai perbandingan panjang

terhadap diameter sangat tinggi serta diameternya berukuran mendekati

kristal. serat juga mempunyai kekuatan dan kekakuan terhadap densitas

yang besar.

Kebutuhan akan penempatan serat dan arah serat yang berbeda

menjadikan komposit diperkuat serat dibedakan lagi menjadi beberapa

bagian diantaranya:

a. Continous fiber composite (komposit diperkuat dengan serat

kontinue).

Gambar 2. Continous fiber composite
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b. Woven fiber composite (komposit diperkuat dengan serat

anyaman).

Gambar 3. Woven fiber composite

c. Chopped fiber composite (komposit diperkuat serat pendek/acak).

Gambar 4. Chopped fiber composite

d. Hybrid composite (komposit diperkuat serat kontinyu dan serat

acak)

Gambar 5. Hybrid composite

2. Komposit Partikel (Particulate Composites)

Merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai

penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriknya.

Gambar 6. Particulate Composit
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Komposit ini biasanya mempunyai bahan penguat yang dimensinya

kurang lebih sama, seperti bulat serpih, balok, serta bentuk-bentuk

lainnya yang memiliki sumbu hampir sama, yang kerap disebut

partikel, dan bisa terbuat dari satu atau lebih material yang dibenamkan

dalam suatu matriks dengan material yang berbeda. Partikelnya bisa

logam atau non logam, seperti halnya matriks. Selain itu adapula

polimer yang mengandung partikel yang hanya dimaksudkan untuk

memperbesar volume material dan bukan untuk kepentingan sebagai

bahan penguat.

3. Komposit Lapis (Laminates Composites)

Merupakan jenis komposit terdiri dari dua lapis atau lebih yang

digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat

sendiri.

Gambar 7. Laminated Composites
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Komposit ini terdiri dari bermacam-macam lapisan material dalam satu

matriks. Bentuk nyata dari komposit lamina adalah:

a. Bimetal

Bimetal adalah lapis dari dua buah logam yang mempunyai

koefisien ekspansi thermal yang berbeda. Bimetal akan

melengkung seiring dengan berubahnya suhu sesuai dengan

perancangan, sehingga jenis ini sangat cocok untuk alat ukur suhu.

b. Pelapisan logam

Pelapisan logam yang satu dengan yang lain dilakukan untuk

mendapatkan sifat terbaik dari keduanya.

c. Kaca yang dilapisi

Konsep ini sama dengan pelapisan logam. Kaca yang dilapisi akan

lebih tahan terhadap cuaca.

d. Komposit lapis serat

Dalam hal ini lapisan dibentuk dari komposit serat dan disusun

dalam berbagai orientasi serat. Komposit jenis ini biasa digunakan

untuk panel sayap pesawat dan badan pesawat.

D. Unsur-unsur Utama Pembentuk Komposit FRP

FRP (Fiber Reinforced Plastics) mempunyai dua unsur bahan yaitu serat

(fiber) dan bahan pengikat serat yang disebut dengan matriks. Unsur utama

dari bahan komposit adalah serat, inilah yang menentukan karakteristik suatu
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bahan seperti kekuatan, keuletan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Serat

menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit,

sedangkan matriks mengikat serat, melindungi dan meneruskan gaya antar

serat .[9]

Secara prinsip, komposit dapat tersusun dari berbagai kombinasi dua atau

lebih bahan, baik bahan logam, bahan organik, maupun bahan non organik.

Namun demikian bentuk dari unsur-unsur pokok bahan komposit adalah

fibers, particles, leminate or layers, flakes fillers and matrix. Matrik sering

disebut unsur pokok body, karena sebagian besar terdiri dari matriks yang

melengkapi komposit . [9]

1. Serat

Serat atau fiber dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utama

yang menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan bahan komposit

sangat tergantung dari kekuatan serat pembentuknya. Semakin kecil

bahan (diameter serat mendekati ukuran kristal) maka semakin kuat bahan

tersebut, karena minimnya cacat pada material (Triyono,& Diharjo k,

2000).

Selain itu serat (fiber) juga merupakan unsur yang terpenting, karena

seratlah nantinya yang akan menentukan sifat mekanik komposit tersebut

seperti kekakuan, keuletan, kekuatan dan sebagainya. Fungsi utama dari

serat adalah:

a. Sebagai pembawa beban. Dalam struktur komposit 70% - 90% beban

dibawa oleh serat.
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b. Memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas panas dan sifat-sifat

lain dalam komposit.

c. Memberikan insulasi kelistrikan (konduktivitas) pada komposit, tetapi

ini tergantung dari serat yang digunakan.

Tabel 1. Sifat mekanik dari beberapa jenis serat.[6]

2. Matrik

Menurut Gibson (1994), bahwa matrik dalam struktur komposit dapat

berasal dari bahan polimer, logam, maupun keramik.[4]

Syarat pokok matrik yang digunakan dalam komposit adalah matrik harus

bisa meneruskan beban, sehingga serat harus bisa melekat pada matrik

dan kompatibel antara serat dan matrik. Umumnya matrik dipilih yang

mempunyai ketahanan panas yang tinggi.

Matrik yang digunakan dalam komposit adalah harus mampu meneruskan

beban sehingga serat harus bisa melekat pada matrik dan kompatibel

antara serat dan matrik artinya tidak ada reaksi yang mengganggu.
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Menurut Diharjo (1999) pada bahan komposit matrik mempunyai

kegunaan yaitu sebagai berikut :

a. Matrik memegang dan mempertahankan serat pada posisinya.

b. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan

tegangan ke unsur utamanya yaitu serat.

c. Memberikan sifat tertentu, misalnya ductility, toughness dan electrical

insulation.

Menurut Diharjo (1999), bahan matrik yang sering digunakan dalam

komposit antara lain :

a. Polimer : Polimer merupakan bahan matrik yang paling sering

digunakan. Adapun jenis polimer yaitu:

1) Thermoset, adalah plastik atau resin yang tidak bisa berubah

karena panas (tidak bisa didaur ulang).

Misalnya : epoxy, polyester, phenotic.

2) Termoplastik, adalah plastik atau resin yang dapat dilunakkan

terus menerus dengan pemanasan atau dikeraskan dengan

pendinginan dan bisa berubah karena panas (bisa didaur ulang).

Misalnya : Polyamid, nylon, polysurface, polyether.

b. Keramik : Pembuatan komposit dengan bahan keramik yaitu Keramik

dituangkan pada serat yang telah diatur orientasinya dan merupakan

matrik yang tahan pada temperatur tinggi. Misalnya : SiC dan SiN

yang sampai tahan pada temperatur 1650 oC.
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c. Karet : Karet adalah polimer bersistem cross linked yang mempunyai

kondisi semi kristalin di bawah temperatur kamar.

d. Matrik logam : Matrik cair dialirkan ke sekeliling sistem fiber, yang

telah diatur dengan perekatan difusi atau pemanasan.

e. Matrik karbon : Fiber yang direkatkan dengan karbon sehingga terjadi

karbonisasi.

Pemilihan matrik harus didasarkan pada kemampuan elongisasi saat

patah yang lebih besar dibandingkan dengan filler. Selain itu juga

perlunya diperhatikan berat jenis, viskositas, kemampuan membasahi

filler, tekanan dan suhu curring, penyusutan dan voids.

Voids (kekosongan) yang terjadi pada matrik sangatlah berbahaya, karena

pada tersebut fiber tidak didukung oleh matriks, sedangkan fiber selalu

akan mentransfer tegangan ke matriks. Hal seperti ini menjadi penyebab

munculnya crack, sehingga komposit akan gagal lebih awal. Kekuatan

komposit terkait dengan void adalah berbanding terbalik yaitu semakin

banyak void maka komposit semakin rapuh dan apabila sedikit void

komposit semakin kuat.

Dalam pembuatan sebuah komposit, matriks berfungsi sebagai pengikat

bahan penguat, dan juga sebagai pelindung partikel dari kerusakan oleh

faktor lingkungan. Beberapa bahan  matriks dapat memberikan sifat-sifat

yang diperlukan sebagai keliatan dan ketangguhan. Pada penelitian ini

matrik yang digunakan adalah polimer termoset dengan jenis resin

polyester.
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Matriks polyester paling banyak digunakan terutama untuk aplikasi

konstruksi ringan, selain itu harganya murah, resin ini mempunyai

karakteristik yang khas yaitu dapat diwarnai, transparan, dapat dibuat

kaku dan fleksibel, tahan air, tahan cuaca dan bahan kimia.

3. Perlakuan Alkali (NaOH)

Sifat alami serat adalah Hyrophilic, yaitu suka terhadap air berbeda dari

polimer yang hidrophilic. Pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat

permukaan serat alam selulosa telah diteliti dimana kandungan optimum

air mampu direduksi sehingga sifat alami hidropholic serat dapat

memberikan ikatan interfecial dengan matrik secara optimal (Bismarck

dkk 2002).

NaOH merupakan larutan basa yang tergolong mudah larut dalam air dan

termasuk basa kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna. Menurut

teori arrhenius basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion OH

negatif dan ion positif. Larutan basa memiliki rasa pahit, dan jika

mengenai tangan terasa licin (seperti sabun). Sifat licin terhadap kulit itu

disebut sifat kaustik basa.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkkan kebasaan

adalah lakmus merah. Bila lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan

basa maka berubah menjadi biru
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E. Response Surface Methodology (RSM)

Response Surface Methodology merupakan suatu metode gabungan antara

teknik statistik dan matematik yang digunakan untuk membuat model dan

menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel

bebas/faktor x guna mengoptimalkan respon tersebut. Hubungan antara

respon Y dan variabel bebas x adalah sebagai berikut:[7]

Y = f (x1, x2, ..., xk ) +

Dimana: Y = Variabel Respon

xi = Variabel bebas / faktor ( i = 1, 2, ... k)

= Kesalahan pendugaan (error)

Langkah pertama dari Response Surface Method adalah menentukan

hubungan antara respon Y dan respon X melalui persamaan Polinomial

orde 1 dan digunakan model RL (Regresi Linear) atau yang lebih dikenal

dengan model orde L= +∑ + ∑∑ +
Rancangan orde II yang digunakan adalah CCD (Central Composite

Design), rancangan ini sesuai untuk masalah optimasi, Kemudian dari

model orde II ditentukan titik stasioner, karakteristik permukaan respon

dan model optimasinya.


