
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Fly Ash 

 
 Fly ash (abu terbang) merupakan sisa dari hasil pembakaran batubara pada 

power plants. Fly ash mempunyai titik lebur sekitar 1300
o

C  dan berdasarkan 

uji komposisi kimia fly ash mengandung CAS (CO-Al
2
O3-SiO2) dalam 

jumlah besar yang merupakan pembentuk utama network glass . Fly ash 

mempunyai kerapatan massa (densitas), antara 2,0 – 2,5 g/cm
3 

(Bienias, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Fly ash 

 

Secara kimia fly ash merupakan mineral alumino silikat yang banyak 

mengandung unsur-unsur Ca, K, dan Na disamping juga mengandung 

sejumlah kecil unsur C dan N. Bahan nutrisi dalam fly ash yang diperlukan 

dalam tanah diantaranya adalah B, P dan unsur-unsur lainnnya seperti Cu, Zn, 
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Mn, Mo dan Se. Fly ash sendiri dapat bersifat sangat asam (pH 3 – 4) tetapi 

pada umumnya bersifat basa (pH 10 – 12). Secara fisika fly ash batubara 

tersusun dari partikel berukuran silt yang mempunyai karakteristik kapasitas 

pengikat air dari sedang sampai tinggi. (Retno,  2006) 

 

Fly ash merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan oleh industri yang 

menggunakan batubara sebagai bahan bakar untuk proses produksinya. Fly 

ash memiliki sifat sebagai pozzolan, yaitu suatu bahan yang mengandung 

silika atau alumina silika yang tidak mempunyai sifat perekat (sementasi) pada 

dirinya sendiri tetapi dengan butirannya yang sangat halus bisa bereaksi secara 

kimia dengan kapur dan air membentuk bahan perekat pada temperatur 

normal. 

 

Saat ini jumlah limbah batubara (fly ash) di dunia yang dihasilkan dari proses 

pembakaran batubara di PLTU sangatlah besar, termasuk di Indonesia. Di 

Indonesia PLTU penghasil limbah batubara adalah PLTU Paiton (Jawa 

Timur), PLTU Suralaya (Banten) dan PLTU Bukit Tinggi (Sumatera Barat). 

Untuk PLTU Suralaya dan Paiton pada tahun 1996 menghasilkan limbah 

ampas batubara (fly ash) sebesar hampir satu juta ton per tahun. Apalagi pada 

saat ini jumlah untuk pembangkit yang beroperasi pada ketiga PLTU tersebut 

semakin banyak. Limbah batubara yang relatif besar ini menimbulkan dampak 

pencemaran  yang cukup berat. Sehingga perlu difikirkan sebuah alternatif 

pemecahan permasalahan pencemaran ini. (Andriati, 2005). 
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Semua fly ash  yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada pembangkit 

listrik disuplai dari batubara bukit asam termasuk yang disuplai dari pelabuhan 

tarahan panjang lampung. 

 

Ada beberapa jenis fly ash menurut SNI S-15-1990-F tentang spesifikasi abu 

terbang sebagai bahan tambahan untuk campuran beton, abu batubara (fly 

ash) digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu : 

 

a. Kelas N  

Buangan atau pozzolan alam terkalsinasi yang dipenuhi dengan 

kebutuhan yang memenuhi syarat yang dapat dipakai sesuai kelasnya, 

seperti beberapa tanah diatomaceous, opalinse chert dan serpihan-

serpihan tuff dan debu-debu vulkanik atau pumicities, dan bahan-bahan 

lainnya yang mungkin masih belum terproses oleh kalsinasi; dan berbagai 

material yang memerlukan kalsinasi untuk memperoleh sifat-sifat yang 

memuaskan, misalnya beberapa jenis tanah liat dan serpihan-serpihan. 

b. Kelas F  

Abu batubara yang umumnya diproduksi dari pembakaran anthracite 

(batubara keras yang mengkilat) atau bitumen-bitumen batubara yang 

memenuhi syarat-syarat yang dapat dipakai untuk kelas ini sperti yang 

disyaratkan. Abu batubara jenis ini memiliki sifat Pozzolanic. 

c. Kelas C  

Abu batubara yang umumnya diproduksi dari lignite atau batubara 

subitumen yang memenuhi syarat yang dapat dipakai untuk kelas ini 

seperti yang disyaratkan. Abu batubara kelas ini, selain memiliki sifat 
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pozzolan juga memiliki beberapa sifat yang lebih menyerupai semen. 

Untuk beberapa abu batubara kelas C bias mengandung kapur lebih tinggi 

dari 10 %. 

Adapun susunan kimia dan sifat fisik abu batubara menurut ASTM C 

 618 – 91 ( Husin,1998), ditunjukkkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Unsur senyawa kimia dan sifat fisika pada fly ash 

(Sumber:Andriati Amir Husin) 

Susunan kimia dan fisika Kelas F (%) Kelas C (%) 

Silikon dioksida, min  54,90 39,90 

Sulfur trioksida, max 5,0 5,0 

Kadar air, max 3,0 3,0 

Hilang pijar, max 6,0 6,0 

Na2O, max 1,5 1,5 

   

 Menurut SK SNI S- 15- 1990- F p- 1, yang dimaksud dengan :  

 a. Abu batubara kelas N adalah hasil kalsinasi dari pozzolan alam seperti 

 tanah diatonice, shole (serpih), tuff, dan batu apung yang beberapa jenis 

 dari bahan tersebut ada yang tidak mengalami kalsinasi.  

 b. Abu batubara kelas F adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran         

 batubara jenis anthrasite pada suhu 1560 
0
C, abu batubara ini memiliki 

 sifat pozzolan.  

 c. Abu batubara kelas C adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran 

 lignite atau batubara dengan kadar karbon ± 60% (Sub bituminous); abu ini 
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 mempunyai sifat pozzolan dan sifat menyerupai semen dengan kadar 

 kapur diatas 10 %.  

 

 Sedangkan pada data analisis kimia fly ash yang berasal dari Tarahan 

Provinsi lampung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Analisis kimia fly ash Tarahan Provinsi Lampung (Sumber: Hasil 

Laboratorium PT.Sucofindo) 

Susunan kimia dan fisika Nilai (%) 

Si O2   61,55 

Al2O3 22,31 

MgO 0,52 

SO3 2,56 

Na2O 1,86 

 

Dari tabel dan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fly ash yang 

berasal dari Tarahan Provinsi Lampung merupakan kelas F, karena silikon 

dioksida pada Tarahan Provinsi Lampung bernilai 61,55 % sedangkan pada 

literatur yang ada nilai silikon dioksida fly ash jenis F adalah minimum 

54,90%. Dan fly ash dari Tarahan ini berasal dari batubara keras yang 

mengkilat (anthracite) sesuai dengan jenis fly ash kelas F menurut SNI S-

15-1990-F. 
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B. Komposit 

 

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

menggabung. Secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari 

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   

(Jones, 1975). 

 

Dalam dunia konstruksi, komposit merupakan campuran antara polimer 

(bahan makromolekul dengan ukuran besar yang diturunkan dari minyak bumi 

ataupun bahan alam lainnya seperti karet dan serat). Atau dapat dikatakan 

bahwa komposit adalah gabungan antara bahan matrik  atau pengikat yang 

diperkuat. Bahan material ini terdiri dari dua bahan penyusun, yaitu bahan 

utama sebagai pengikat dan bahan pendukung sebagai penguat. Bahan penguat 

dapat dibentuk serat, partikel, serpihan atau juga dapat berbentuk yang lain. 

(Surdia, 1992). 

 

Salah satu jenis komposit adalah komposit yang diperkuat dengan partikel, 

dengan bahan matriknya adalah polimer. Partikel banyak digunakan dalam 

komposit sebagai salah satu bentuk penguat, penguat dalam komposit sangat 

mempengaruhi sifat-sifat dari komposit. Penggabunagn partikel yang keras 
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dalam matrik dapat menghasilkan suatu komposit yang baru, dengan 

kelebihan sifat-sifat mekanik dari bahan dasar komposit tersebut. Sedangkan 

untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari komposit, dapat diketahui dengan 

melakukan pengujian standar pada spesimennya. 

 

Dibandingkan dengan bahan konvensional seperti beton, komposit memiliki 

sejumlah keunggulan yaitu antara lain tahan terhadap cuaca, tahan terhadap 

kimia, lebih ringan, dan keunggulan komposit yang paling penting adalah 

mudah dibentuk dan dibuat sehingga dapat menghemat biaya pengerjaan, 

komposit juga mudah dicetak dan memungkinkan bentuk yang rumit. 

Perkembangan komposit semakin maju baik di bidang industri maupun bidang 

rumah tangga, sifat-sifat inilah yang sangat membantu para arsitek dan 

masyarakat industri konstruksi untuk mempersembahkan karya-karya 

terbaiknya. 

 

Di indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya, salah satunya adalah 

batubara. Batubara digunakan sebagai bahan bakar pembankit uap, dari hasil 

pembakaran tersebut menghasilkan ampas batu bara (fly ash) yang merupakan 

limbah industri. Dalam penelitian ini akan dilihat kemungkinan fly ash 

dikembangkan menjadi bahan alternatif sebagai penguat dalam komposit. 

Dengan pertimbangan dari segi ekonomis dan struktur maka fly ash sebagai 

penguat komposit diharapkan mempunyai keunggulan dibandingkan bahan 

bangunan yang telah tersedia selama ini seperti semen dan keramik. Selain itu 

pemberdayaan dan pemanfaatan fly ash sudah banyak terdapat pada industri – 

industri yang terdapat di Indonesia khususnya di Propinsi Lampung.  
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Sesungguhnya ribuan tahun lalu material komposit telah dipergunakan 

dengan memanfaatkannya serat alam sebagai penguat. Dinding bangunan tua 

di Mesir yang telah berumur lebih dari 3000 tahun ternyata terbuat dari tanah 

liat yang diperkuat jerami. Seorang petani memperkuat tanah liat dengan 

jerami, para pengrajin besi membuat pedang secara berlapis dan beton 

bertulang merupakan beberapa jenis komposit yang sudah lama kita kenal. 

Komposit dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu: 

1. Penguat (reinforcement), yang mempunyai sifat kurang ductilen 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 (Jones,1975) antara lain : 

 

a. kekuatan (strength) 

c. ketahanan korosi (Corrosion resistance) 

d. ketahanan gesek/aus (Wear resistance) 

e. berat (Weight) 
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f. ketahanan lelah (Fatigue life) 

g. Meningkatkan konduktivitas panas 

h. Tahan lama 

 

Secara alami kemampuan tersebut, tidak ada semua pada waktu yang 

bersamaan (Jones, 1975). 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 seperti ski, golf, raket 

tenis dan lain-lain. 

 

Pada  penelitian yang dilakukan oleh Pratama yang menganalisis mekanik 

bahan kampas rem dengan penguat  fly ash batubara didapat hasil bahwa sifat 

mekanik komposit bahan kampas rem dengan variasi komposisi  fly ash 

batubara dan resin terhadap tingkat kekerasan tertinggi pada komposisi 60% 

resin dan 40%  fly ash yaitu 94 HRB, Laju keausan terendah pada komposisi 

60% resin dan 40% fly ash adalah 2.02 X 10
-7

 gr/mm2/detik sedangkan 

tingkat kelenturan paling baik pada komposisi 50% resin dan 50% fly ash 

nilainya 52,79 N/mm2. Dan Sifat mekanik komposit bahan kampas rem 

dengan variasi komposisi fly ash batubara, MgO, dan resin memiliki tingkat 

kekerasan tertinggi pada komposisi 20% MgO, 40% resin dan 40% fly ash 

yaitu 77,67 HRB, tingkat kelenturan tertinggi pada komposisi 50% MgO, 

40% resin dan 10% fly ash bernilai 44,41N/mm2, untuk laju keausan terendah 

pada komposisi 20% MgO, 40% resin dan 40% fly ash dengan nilai 2.12E-07 

gr/mm2.detik. Fungsi ataupun efek dari ditambahkannya MgO adalah sebagai  
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wetting agent yang membuat ikatan antar Alumina dan Aluminium lebih kuat, 

tidak mudah terkikis permukaannya. Komposit dengan penambahan sedikit 

kadar MgO dengan yang tanpa serbuk MgO lebih baik dengan yang memakai 

kadar MgO karena serbuk MgO walaupun persentasenya kecil memegang 

peranan penting dalam meningkatkan kemampuan pembasahan (wettability) 

dengan mengkondisikan permukaan padat juga mempunyai kemampuan 

untuk mengisi setiap perbedaan ketinggian dari permukaan yang kasar dan 

menurunkan tegangan interfacial. Selain itu MgO dapat menahan keausan 

yang ditingkatkan melalui penambahan unsur magnesium oksida. 

 

 

1. Klasifikasi material komposit  

 

 Secara garis besar komposit diklasifikasikan menjadi tiga macam (Jones, 

 1975), yaitu: 

 

 1. Komposit serat (Fibrous Composites) 

 2. Komposit partikel (Particulate Composites) 

 3. Komposit lapis (Laminates Composites) 

 

a. 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 
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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 (Jones, 1975). 

 

Kebutuhan akan penempatan serat dan arah serat yang berbeda 

menjadikan komposit diperkuat serat dibedakan lagi menjadi beberapa 

bagian antaranya: 

1. Continous fiber composite (komposit diperkuat dengan 

 serat kontinue). 

 

 

 

Gambar 2. Continous fiber composite (Gibson, 1994) 
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2. Woven fiber composite (komposit diperkuat dengan serat 

anyaman). 

 

 

  

Gambar 3. Woven fiber composite (Gibson, 1994) 

 

 

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

 

 

 

 

 

Gambar 4. Chopped fiber composite (Gibson, 1994) 

 

 

4. Hybrid composite (komposit diperkuat serat kontinyu dan serat 

acak). 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Hybrid composite (Gibson, 1994) 
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b. Komposit Partikel (Particulate Composites) 

Merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai 

penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriknya. 

 

 

 

Gambar 6. Particulate Composite 

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 (Jones, 1975). 

 

c. Komposit Lapis (Laminates Composites) 

Merupakan jenis komposit terdiri dari dua lapis atau lebih yang 

digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat 

sendiri. 

 

 



 20 

 

 

Gambar 7. Laminated Composites 

 

Komposit ini terdiri dari bermacam-macam lapisan material dalam satu 

matriks. Bentuk nyata dari komposit lamina adalah:( Jones, 1999) 

1. 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. 

2. Pelapisan logam 

Pelapisan logam yang satu dengan yang lain dilakukan untuk 

mendapatkan sifat terbaik dari keduanya. 

3. Kaca yang dilapisi 

Konsep ini sama dengan pelapisan logam. Kaca yang dilapisi akan 

lebih tahan terhadap cuaca. 

4. 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. 
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2. Komposit fly ash 

Komposit fly ash adalah gabungan antara fly ash sebagai penguat dengan 

resin sebagai pengikat, biasanya fly ash digabung juga dengan pengisi 

yang lain yang berfungsi untuk meningkatkan proses produksi dan 

bertindak sebagai minyak pelumas. Pengisi ini contohnya  dust dan rubber 

crumb (remah karet ) atau bahan pengisi anorganik misalnya BaSO4, 

CaCO, Ca(OH)2 dan MgO (Desi, 2009). 

 

Pada penelitian komposit fly ash yang pernah dilakukan oleh M. 

Ichsanudin dengan menggunakan standar pengujian DIN 50110 diperoleh 

hasil bahwa pada uji tarik komposisi 60%:40% nilai kekuatan tariknya 

adalah 10,27 N/mm
2  

sedangkan pada komposisi 40% : 60% kekuatan 

tariknya adalah 2,75 10,27 N/mm
2 

. 

 

Salah satu aplikasi komposit fly ash ini adalah untuk bahan kampas rem, 

adapun standart minimum kekuatan bending dari kampas rem komposit 

menurut sumber www.stopcobrake.com/en/file/en.pdf/SAEJ661 adalah 

sebesar 48 N/mm2. 

 

Pada penelitian yang dilakukan Carli yang meneliti pengaruh bahan 

matrik terhadap komposit, bahwa bahan matrik yang digunakan dalam 

penilitian tersebut adalah epoxy dan polyester, kemudian dilakukan 

pengujian bending terhadap komposit.  

 

Dalam penilitian Carli ini didapat hasil kekuatan bending yang 

menggunakan matrik epoxy adalah sebesar 4500 Mpa, sedangkan 

http://www.stopcobrake.com/en/file/en.pdf/SAEJ661
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komposit yang menggunakan matrik polyester kekuatan bendingnya 

adalah sebesar 4000 Mpa. Jadi komposit dengan menggunakan matrik 

epoxy lebih baik kekuatan bendingnya dibandingkan dengan komposit 

yang menggunakan matrik polyester. 

 

3. Unsur-unsur utama pembentuk komposit Fiber Reinforced Plastics 

(FRP) 

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

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

utama dari bahan komposit adalah serat, serat inilah yang menentukan 

karakteristik suatu 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 (Van Vlack, 2005). 

 

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, leminae or layers, flakes fillers and matrix. 

Matrik sering disebut unsur pokok body, karena sebagian besar terdiri dari 

matriks yang melengkap komposit (Van vlack, 2005). 
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a. 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, 2000). 

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

 karena seratlah nantinya yang akan menentukan sifat mekanik 

 komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan, kekuatan dsb. Fungsi 

 utama dari serat adalah: 

 

1. Sebagai pembawa beban. Dalam struktur komposit 70% - 

 90% beban dibawa oleh serat. 

2. Memberikan sifat kekakuan, kekuatan, stabilitas panas dan 

 sifat-sifat lain dalam komposit. 

3. Memberikan insulasi kelistrikan (konduktivitas) pada  

 komposit, tetapi ini tergantung dari serat yang digunakan. 

 

b. Matrik 

Menurut Gibson (1994), bahwa matrik dalam struktur komposit 

dapat berasal dari bahan polimer, logam, maupun keramik. 

 

Syarat pokok matrik yang digunakan dalam komposit adalah matrik 

harus bisa meneruskan beban, sehinga serat harus bisa melekat 
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pada matrik dan kompatibel antara serat  dan matrik. Umumnya 

matrik dipilih yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi 

(Triyono & Diharjo, 2000). 

 

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. Menurut Diharjo,pada bahan komposit matrik 

mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut : 

 

1. Matrik memegang dan mempertahankan serat pada posisinya. 

2. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan 

tegangan ke unsur utamanya yaitu serat. 

3. Memberikan sifat tertentu, misalnya ductility, toughness dan 

electrical insulation. 

 

Menurut Diharjo, bahan matrik yang sering digunakan dalam 

komposit antara lain : 

 

1. Polimer 

Polimer merupakan bahan matrik yang paling sering digunakan. 

Adapun jenis polimer yaitu: 

a. Thermoset, adalah plastik atau resin yang tidak   

 bisa berubah   karena panas (tidak bisa di daur ulang). 

 Misalnya : epoxy, polyester, phenotic. 
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b. 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. 

 

2. 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 
0
C. 

 

3. Karet 

Karet adalah polimer bersistem cross linked yang mempunyai 

kondisi semi kristalin dibawah temperatur kamar. 

 

4. Matrik logam 

Matrik cair dialirkan kesekeliling sistem fiber, yang telah diatur 

dengan perekatan difusi atau pemanasan. 

 

 

5. 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 
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diperhatikan berat jenis, viskositas, kemampuan membasahi 

filler, tekanan dan suhu curring, penyusutan dan voids. 

 

Voids (kekosongan) yang terjadi pada matrik sangatlah 

berbahaya, karena pada bagian 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.  

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. Polyester dapat digunakan  pada suhu 

kerja mencapai 79 °C atau lebih tergantung partikel resin dan 

keperluannya (Schwartz, 1984). Keuntungan lain matriks 
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polyester adalah mudah dikombinasikan dengan serat dan dapat 

digunakan untuk semua bentuk penguatan plastik. 

 

c. 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 secra optimal. 

 
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 menunjukan kebasaan 

adalah lakmus merah. Bila lakmus merah dimasukkan ke dalam 

larutan basa maka berubah menjadi biru. 

d. Aspek geometri 

 

1. Pengujian kadar air 

 

Pengujian ini adalah untuk mengetahui jumlah kadar air yang 

terdapat pada serat rami. Uji ini bertujuan untuk menjaga agar 
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serat rami tetap terjaga kadar airnya yaitu 10%. Pengujian ini 

menggunakan alat digital wood moisture contain. Pengujian 

inimempunyai dua fungsi utama yaitu : 

 

a. Sebagai panduan mengenai proporsi air yang diserap 

oleh sebuah bahan. 

b. Sebagai tes control mengenai keseragaman sebuah 

produk. 

 

2. Fraksi volume 

 

Jumlah kandungan serat dalam komposit, merupakan hal 

yang menjadi perhatian khusus pada komposit berpenguat serat. 

Untuk memperoleh komposit berkekuatan tinggi, distribusi serat 

dengan matrik harus merata pada proses pencampuran agar 

mengurangi timbulnya void. Untuk menghitung fraksi volume, 

parameter yang harus diketahui  adalah berat jenis resin, berat 

njenis serat, berat komposit dan berat serat. Adapun fraksi 

volume yang ditentukan dengan persamaan: 
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Jika selama pembuatan komposit diketahui massa fiber dan 

matrik, serta density fiber dan matrik, maka fraksi volume dan 

fraksi massa fiber dapat dihitung dengan persamaan: 

 

 

 

dimana : 

Wf : fraksi berat serat 

wf : berat serat 

wc : berat komposit 

ρf : density serat 

ρc : density komposit 

Vf : fraksi volume serat 

Vm : fraksi volume matrik 

vf : volume serat 

vm : volume matrik 

 

 

3. Kekuatan Bending 

Uji lengkung ( bending test ) merupakan salah satu bentuk 

pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. 

Selain itu uji bending digunakan untuk mengukur kekuatan 

material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan las 

baik di weld metal maupun HAZ. Dalam pemberian beban dan 

penentuan dimensi mandrel ada beberapa faktor yang harus 
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diperhatikan, yaitu : 

1. Kekuatan tarik ( Tensile Strength ) 

2. Komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan Mn 

dan C. 

3. Tegangan luluh ( yield ). 

Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, uji bending 

dibedakan menjadi 2 yaitu transversal bending dan longitudinal 

bending. 

 

Dimensi balok dapat kita lihat pada gambar 2.7. berikut ini : 

(Standart ASTM D 790). 

 

 

Gambar 8. Penampang Uji bending (Standart ASTM D 790) 

 

Pada Gambar 8, dapat diketahui bahwa  spesimen komposit fly ash yang 

diuji mempunyai panjang (L), lebar (B) , dan tebal (H). Pengujian bending 

pada spesimen ini diperoleh 2 hasil yaitu: kekuatan bending (σb) dan gaya 

maksimum yang diberikan kepada spesimen (Fmaks). Nilai kekuatan 

bending didapat dari rumus sederhana yang bisa dilihat dari komputerisasi 

Laboratorium POLSRI Palembang, adalah sebagai berikut : 

 

h 
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Wb =  

 

  

Mbmax = 

 

 

   Maka, 

  σb =   

 

 

 

  Dimana : 

  Wb  =  Gaya Berat (N) 

  σb  =Kekuatan Bending (N/mm
2
) 

  Mbmax =Momen maksimum (Nmm) 

  Fmaks = Gaya maksimum (N) 

  B = Lebar spesimen (mm) 

  H = Tebal spesimen (mm) 
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2 
. B 
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4. Perpatahan (Fracture) 

Dasar-dasar Perpatahan 

Kegagalan dari bahan teknik hampir selalu tidak diinginkan 

terjadi karena beberapa alasan seperti membahayakan hidup 

manusia, kerugian dibidang ekonomi dan gangguan terhadap 

ketersediaan produk dan jasa. Meskipun penyebab kegagalan 

dan sifat bahan mungkin diketahui, pencegahan terhadap 

kegagalan sulit untuk dijamin. Kasus yang sering terjadi adalah 

pemilihan bahan dan proses yang tidak tepat dan perancangan 

komponen kurang baik serta penggunaan yang salah. Menjadi 

tanggung jawab para insinyur untuk mengantisipasi 

kemungkinan kegagalan dan mencari penyebab pada kegagalan 

untuk mencegah terjadinya kegagalan lagi (Calliester, 2007).  

 

Patah sederhana didefinisikan sebagai pemisahan sebuah bahan 

menjadi dua atau lebih potongan sebagai respon dari tegangan 

statis yang bekerja dan pada temperatur yang relatif rendah 

terhadap temperatur cairnya. Dua model patah yang mungkin 

terjadi pada bahan teknik adalah patah liat (ductile fracture) dan 

patah getas (brittle fracture). Klasifikasi ini didasarkan pada 

kemampuan bahan mengalami deformasi plastik. Bahan liat 

(ductile) memperlihatkan deformasi plastik dengan menyerap 

energi yang besar sebelum patah. Sebaliknya, patah getas hanya 

memeperlihatkan deformasi plastik yang kecil atau bahkan tidak 

ada. Setiap proses perpatahan meliputi dua tahap yaitu 
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pembentukan dan perambatan sebagai respon terhadap tegangan 

yang diterapkan. Jenis perpatahan sangat tergantung pada 

mekanisme perambatan retak (Callister, 2007). 

 

 

 

 

 

 


