
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Material, Laboratorium

Metrologi Industri Teknik Mesin serta Laboratoium Kimia Teknik Kimia

Universitas Lampung. Karakterisasi mekanik dilakukan di Laboratorium

Poltek Unsri Palembang. Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 8.
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B. Prosedur Percobaan

1. Pengambilan serat dari tanaman sansevieria

a. Daun sansevieria dijemur dalam waktu 3 hari, tetapi penjemurannya

tanpa kontak langsung dengan sinar matahari.

b. Daun sansevieria disikat dengan menggunakan sikat baja untuk

memisahkan antara serat dengan daging dari daun sansevieria

tersebut.

2. Pembuatan Komposit

Proses pembuatan komposit serat dari tanaman sansevieria dengan matrik

polyester adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan  serat dari tanaman sansevieria,  untuk  serat sansevieria

dicuci  dahulu,  kemudian dimasukkan  kedalam  larutan  NaOH

selama  2 jam,  4 jam,  6 jam dan 8 jam.

b. Kemudian dilakukan  proses  pembuatan  serat secara continue sesuai

bentuk cetakan.

c. Pembuatan cetakan

Untuk  pengujian tarik dan Impak menggunakan  kaca  dengan

ketebalan 3 mm

Tabel 2. Cetakan Komposit Uji Tarik dan Impak

Spesimen
Tebal

komposit
(mm)

Dimensi
cetakan (mm)

Dimensi daerah
percetakan (mm)

Tarik 3,2 230×205×16 150×125×3,2

Impak 12,7 65×35×13 64×35×12,7
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d. Resin  polyester dicampur  dengan  katalis  untuk membantu  proses

pengeringan.

e. Penuangan campuran resin sebagian dari takaran ke dalam cetakan,

dilanjutkan penempatan serat sansevieria yang  telah disusun secara

continue dan acak, kemudian  diatas  serat  dituang  kembali  sisa

campuran  resin  pada gelas takaran ke dalam cetakan sambil dipukul-

pukul dengan sendok biar  campuran  resin masuk  ke dalam  serat

yang  kemudian  ditutup dengan kaca dan ditekan dengan dengan alat

penekan.

f. Penutupan  dengan  menggunakan  kaca  yang  bertujuan  agar  void

yang  kelihatan  dapat  diminimalkan  jumlahnya  yang  kemudian

dilakukan pengepresan dengan menggunakan alat pengepres.

g. Proses pengeringan dilakukan sampai benar-benar kering yaitu 5 – 10

jam  dan  apabila masih  belum  benar-benar  kering maka  proses

pengeringan dapat dilakukan lebih lama

h. Proses  pengambilan  komposit  dari  cetakan  yaitu  menggunakan

pisau ataupun cutter.

i. Benda uji komposit siap untuk dipotong menjadi spesimen benda uji.

j. Komposit dipanaskan dengan oven pada temperatur 55oC dan 65 oC

dengan waktu penahanan selama 1 jam dan 3 jam.
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C. Prosedur Pengujian Komposit

Pengujian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  antara  lain pengujian

pengujian Tarik, Impak dan foto makro.

1. Pengujian Tarik

Pengujian Tarik dilakukan untuk mengetahui besarnya kekuatan Tarik

dari bahan komposit. Pengujian dilakukan dengan mesin uji “Universal

Testing Machine” buatan jepang. Spesimen pengujian Tarik dibentuk

menurut standar ASTM D 638-02 yang ditunjukkan pada gambar

berikut:

Gambar 9. Mesin Uji Tarik

Gambar 10. Dimensi Spesimen Uji tarik Standart ASTM D 638-02.[2]
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Dimana:

Lo : panjang paralel (mm)

b : Lebar (mm)

Z : Panjang total spesimen (mm)

d : Tebal (mm)

A : Lebar pegangan (mm)

Langkah-langkah pengujian tarik dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Ukur panjang uji dan penempang uji sebelum diuji.

b. Siapkan mesin uji tarik yang digunakan.

c. Seting mesin uji tarik (Universal Testing Machine)

d. Pasang spesimen tarik dan pastikan terjepit dengan betul.

e. Jalankan mesin uji tarik.

f. Setelah patah, hentikan proses penarikan secepatnya, catat gaya tarik

maksimum dan pertambahan panjangnya.

2. Pengujian Impak

Pada uji Impak charpy kita mengukur energi yang diserap untuk

mematahkan benda uji. Setelah benda uji patah, bandul berayun

kembali. Makin besar energi yang diserap makin rendah ayunan kembali

dari bandul. Energi patahan yang diserap biasanya dinyatakan dalam

satuan joule.
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Prinsip dari pengujian Impak ini adalah apabila benda uji diberi beban

kejut, maka benda akan mengalami proses penyerapan energi sehingga

terjadi deformasi plastis yang mengakibatkan patah.

Untuk mengetahui ketahanan benda terhadap keadaan patah, maka

digunakan metode pengujian Impak charphy. Langkah-langkah

pengujian Impak :

a. Mengukur dimensi dari skin yaitu tebal, lebar, dan panjangnya,

kemudian memberikan no spesimen pada skin yang akan diuji.

b. Mengangkat beban palu.

c. Meletakkan spesimen pada batang uji atau tumpuan dengan bantuan

penjepit.

d. Melepaskan palu atau bandul dengan cara menekan tombol dan

menarik handel-nya.

e. Palu akan jatuh dan memukul spesimen secara otomatis.

f. Catat energi serap yang ditunjukkan oleh jarum pada alat uji Impak.

g. Hitung harga Impak.

Keretakan akibat uji Impak ada tiga bentuk yaitu

1) Patahan getas

Permukaan patahan terlihat rata dan mengkilap, kalau potongan-

potongannya kita sambungkan lagi, ternyata keretakannya tidak

disertai dengan deformasinya bahan. Patahan jenis ini mempunyai

harga Impak yang rendah.
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2) Patahan liat.

Permukaan patahan ini tidak rata, nampak seperti buram dan

berserat, tipe ini mempunyai harga Impak yang tinggi.

3) Patahan campuran.

Patahan yang terjadi merupakan campuran dari patahan getas dan

patahan liat. Patahan ini paling banyak terjadi.

Gambar 11.  Mesin Uji Impak

Gambar 12. Dimensi Spesimen Uji Impak ASTM D 256-00.[1]
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3. Foto Patahan Makro

Pengambilan foto makro bertujuan untuk mengetahui jenis/bentuk

patahan dan pola kegagalan yang terjadi pada spesimen komposit akibat

pengujian Tarik dan Impak. Objek yang diambil dari penampang

patahan dan dari atas untuk pengujian Tarik dan Impak.

Adapun langkah-langkah pengambilan foto patahan makro adalah

sebagai berikut:

a. Nyalakan lampu sebagai sumber cahaya.

b. Letakkan spesimen pada meja objek.

c. Memasang lensa  repro  pada kamera dan atur perbesaran yang

diinginkan.

d. Lihat gambar pada “LCD” yaitu pada layar kamera.

e. Fokuskan gambar.

f. Pemotretan

g. Melihat hasil pemotretan.
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D. Data Pembuatan dan Pengujian Komposit

1. Adapun tabel data komposit untuk pengujian tarik dengan perlakuan lama

proses peredaman serat, temperatur dan lama pemanasan komposit adalah

sebagai berikut:

Tabel 3. Perlakuan serat dalam 60% NaOH

No
waktu

redam serat
(jam)

waktu
pemanasan

(Jam)

Temperatur
(oC)

Spesi
men

Tegangan
Tarik

(N/mm2)
1 2 1 55 A12

2 4 1 55 A14

3 6 1 55 A16

4 8 1 55 A18

5 2 3 55 A22

6 4 3 55 A24

7 6 3 55 A26

8 8 3 55 A28

9 2 3 65 A32

10 4 3 65 A34

11 6 3 65 A36

12 8 3 65 A38
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2. Adapun tabel data komposit untuk pengujian impak dengan perlakuan

lama proses peredaman serat, temperatur dan lama pemanasan komposit

adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perlakuan serat dalam 60% NaOH

No
waktu redam
serat (jam)

waktu
pemanasan

(Jam)

Temperatur
(oC)

Spesi
men

Energi
E (Joule)

1 2 1 55 B12

2 4 1 55 B14

3 6 1 55 B16

4 8 1 55 B18

5 2 3 55 B22

6 4 3 55 B24

7 6 3 55 B26

8 8 3 55 B28

9 2 3 65 B32

10 4 3 65 B34

11 6 3 65 B36

12 8 3 65 B38

E. Optimisasi Komposit

Optimisasi komposit berpenguat serat tanaman sansevieria dengan metode

Response Surface Methodology (RSM), dengan menggunakan sofware

MATLAB.


