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Serat lengkuas (alpinia galangal) dapat dimanfaatkan menjadi penguat komposit 

serat alami karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh serat lengkuas terhadap kekuatan tarik komposit serat 

lengkuas. Komposit ini dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti otomotif, 

alat rumah tangga dan lain sebagainya. 

Komposit dibuat dari pencampuran serat lengkuas dengan matrik polimer epoksi. 

Serat lengkuas diberikan perlakuan alkali 5% NaOH selama dua jam dan 

dibersihkan dengan aquades lalu dikeringkan. Serat disusun secara acak (random) 

dengan fraksi massa serat 2%, 3%, dan 4%, dengan panjang serat yaitu 30 mm. 

Pencetakan spesimen dengan metode vacuum resin infusion. Untuk mengetahui 

sifat mekanik dari komposit serat lengkuas dilakukan pengujian kekuatan tarik 

sesuai standar pengujian ASTM D 638-03 dan untuk mengetahui morfologi 

patahan komposit dilakukan dengan pengamatan mikroskop dan scanning 

electron microscope.  



ii 

 

 

Dari hasil pengujian material komposit serat lengkuas, didapat kekuatan tarik 

tertinggi pada sampel fraksi massa 4% dengan nilai 26,89 MPa, nilai regangan 

sebesar 5,03% dan modulus elastisitas sebesar 0,68 GPa. Pada hasil pengamatan 

mikroskop dan scanning electron microscope, terdapat fiber breaking 

dipermukaan patahan dimana polimer dan serat putus secara bersamaan yang 

artinya bounding serat dengan polimernya baik. Beberapa spesimen terdapat pull 

out dan void yang terjebak di beberapa spesimen, hal inilah yang menyebabkan 

kekuatan tarik komposit tidak lebih kuat dari spesimen epoksi murni, Namun 

Penggunaan serat lengkuas dapat mempengaruhi kekuatan tarik komposit dimana 

terjadi peningkatan di setiap penambahan massa serat. 

  

Kata Kunci : alpinia galangal, komposit, polimer, kekuatan tarik, regangan, 

modulus elastisitas.  
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THE EFFECT OF ADDITIONAL ALPINIA GALANGA FIBER ON 

TENSILE STRENGTH ALPINIA GALANGA COMPOSITE/EPOXY 
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Alpinia Galangal fiber can be used as an reinforcement for natural fiber composite 

because it has high tensile strength. This research aim to know the effect of 

Alpinia Galangal fiber on the tensile strength of the Alpinia Galangal Fiber 

composite. This composite can be applied in multiple field as automotive, 

household, and etc. 

Composite are made by mixing Alpinia Galangal fiber with epoxy polimer matrix. 

Alpinia Galangal fiber was given an alkali treatment for two hours and cleaned 

using distilled water and then was dried. The fibers were arranged randomly 

according to 2%, 3%, and 4% fiber mass fraction. The length of fibers is 30 mm. 

The specimen printing method was vacuum resin infusion. Mechanical properties 

Alpinia Galangal fiber composites, tensile strength was tested according to ASTM 

D 638-03 standard test method. The composite morphology of  the breaking 

composite was observed using optical microscope Scanning Electron Microscope. 

Tensile strength of Alpinia Galangal fiber composite,Shows the highest tensile 

strength at mass fraction of 4%, it was 26,89 MPa, the strain was 5,03% and 

elastic modulus was 0,68 GPa. The observation with optical microscope and 

scanning electron microscope found the fiber breaking on the fracture surface. At 

fiber breaking, fiber and polymer broke at the same time. Many specimen were 

found pull out and the present of void. It causes tensile strength of fiber composite 

was less than pure epoxy. The use of Alpinia Galangal fiber can affect composite 

tensile strength. 

  

Keywords: Alpinia Galangal, composite, polymer, ASTM D 638-03, tensile 

strength, young modulus.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sebelum teknologi berkembang pesat, manusia sudah berupaya 

dalam mengembangkan dan membuat suatu bahan yang kuat dengan metode 

penggabungan 2 bahan atau lebih yang bersifat konvensional. Seperti 

membuat tungku yang kuat dengan menggabungkan tanah liat dengan jerami 

atau pembuatan parang dengan memasukkan kedalam bara api untuk 

mendapatkan kandungan karbon di dalamnya. Dalam peranan teknologi di 

bidang konstruksi dan material, munculnya berbagai ide untuk 

mengembangkan suatu material yang memiliki sifat yang kuat, ketahanan 

terhadap korosi, namun juga ringan. Maka, material komposit adalah pilihan 

yang utama dalam memenuhi permintaan tersebut. 

Komposit pada dasarnya adalah perpaduan antara dua atau lebih 

komponennya yang memiliki sifat yang berbeda baik sifat fisik maupun 

kimia. Bahan – bahan utama komposit seperti matrik pada polimer dan bahan 

penguatan (reinforcement) pada bentuk serat (fiber). Dalam penggunaan 

komposit pada industri, serat yang biasa dipakai yaitu serat sintetis seperti 

fiber glass, aramid fibers dan lain sebagainya. Namun, penggunaan serat 



2 

 

 

alami juga sudah banyak digunakan serat kenaf, kelapa, rami, jute, abaca 

untuk sebagai penguat pada komposit polimer.  

Lengkuas atau orang biasa memanggilnya laos merupakan tanaman yang 

tumbuh di Benua Asia dan termasuk Indonesia sendiri. Ada dua jenis 

tumbuhan lengkuas yang dikenal masyarakat, umumnya yaitu rimpang umbi  

berwarna putih, dan berimpang umbi merah (Nanang, 2013). Di Indonesia, 

Lengkuas sudah berkembang dan dibudidayakan untuk dikonsumsi 

masyarakat sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Namun setelah 

rimpang lengkuas digunakan akan menjadi limbah sehingga dibuang dan 

tidak termanfaatkan. Alternatif yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan 

rimpang lengkuas yaitu penggunaan serat lengkuas sebagai penguat pada 

komposit. 

Ada begitu banyak dilakukannya penelitian tentang komposit serat alami  

seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Joni dkk tentang analisis 

kekuatan tarik dan lentur komposit epoksi yang diperkuat dengan serat kulit 

kayu Khombouw dengan variasi arah, lamanya perlakuan alkali, dan 

perubahan arah serat dengan menggunakan metode analisa ANOVA, 

didapatkan kekuatan tarik tanpa perlakuan alkali sebesar 2,73 MPa (arah serat 

-600/00/600) dengan kenaikan 7,69%. Kekuatan tarik maksimum pada variasi 

waktu perendaman 4 jam sebesar 11,45 MPa (arah serat 450/00/450). 

R. Suresh, dkk telah melakukan penelitian tentang sifat mekanik polimer 

komposit polimer epoksi dengan serat alami yaitu serat sisal dan kenaf 

dengan pencampuran fraksi massa. Didapatkan nilai rata-rata kekuatan tarik  
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komposit serat sisal sebesar 11,32 MPa dan kekuatan tarik serat kenaf 18, 

sebesar 165 MPa. 

Pada penelitian Lambok Silalahi tentang pengaruh perlakuan alkali dan 

pemanasan serat terhadap kekuatan tarik serat lengkuas. Pada hasil pengujian 

tarik, serat yang berdiameter 0,192 mm nilai kekuatan tariknya 229,80 MPa, 

sedangkan serat dengan diameter 0,295 mm mempunyai kekuatan tariknya 

103,42 MPa. Hal ini disebabkan karena semakin besar diameter serat 

lengkuas, maka semakin besar juga rongga serat lengkuas yang dapat 

mengurangi kekuatan tarik serat. 

Pada penelitian Tri Rahma Agustiani yaitu tentang pemanfaatan serat pelepah 

laos dengan matrik recycled polipropylene (Rpp) dengan variasi massa dan 

didapatkan nilai kekuatan tarik komposit tersebut sebesar 26,3246 kgf/cm
2
 

dan kekuatan impak sebesar 21,346 kgf/cm
2
. Begitu juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rohani Mustapha, dkk yaitu tentang sifat komposit 

limbah alpinia galanga (lengkuas)-HDPE dengan penambahan MA-g-PE dan 

eco degradant yang didapatkan nilai kekuatan tariknya sebesar 33 MPa. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut 

tentang serat lengkuas mengingat bahwa kekuatan tarik pada serat lengkuas 

begitu baik dan juga belum pernah diadakannya penelitian mengenai 

komposit serat lengkuas dengan penggunaan polimer epoksi. Maka dari itu 

peneliti berupaya melakukan penelitian komposit serat lengkuas dengan 

menggunakan epoksi yang diharapkan kekuatan tarik epoksi jauh lebih baik 

dengan adanya penambahan serat ini dan juga komposit ini dapat menjadi 
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pertimbangan agar dapat digunakan di berbagai bidang seperti otomotif, alat 

rumah tangga dan lain sebagainya. 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kekuatan tarik dari komposit epoksi berpenguat serat 

lengkuas. 

2. Mengetahui pengaruh komposisi serat dan epoksi terhadap kekuatan tarik 

komposit. 

3. Mengetahui morfologi komposit dengan analisa hasil pengamatan 

mikroskop dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan terhadap penggunaan 

serat alami sebagai pembuatan komposit. 

2. Berguna untuk menambah pengetahuan dibidang material komposit. 

3. Menambah nilai guna serat lengkuas sebagai serat alami dalam komposit. 

4. Dengan hasil yang diinginkan, dapat menjadi pengaruh yang baik 

terhadap penelitian komposit. 

5. Dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk meneliti komposit serat 

lengkuas lebih jauh. 
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D. Batasan Masalah 

Ada permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Bahan yang mengisi komposit sebagai spesimen adalah serat lengkuas 

dengan orientasi random (acak). 

2. Resin yang digunakan adalah resin epoksi, yang merupakan berjenis 

polimer thermoset. 

3. Serat diberikan perlakukan alkali NaOH 5% selama 2 jam kemudian di 

oven dengan suhu 100˚C selama 5 menit. 

4. Pengujian komposit dilakukan dengan pengujian mekanik berupa uji tarik 

(Tension test). 

5. Panjang serat lengkuas adalah 30 mm. 

6. Perbandingan serat dengan matriks dalam fraksi massa adalah 2% serat 

dan 98% epoksi, 3% serat dan 97% epoksi, dan 4% serat dan 96% epoksi. 

7. Pengamatan struktur patahan komposit dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop dan  Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, 

batasan masalah, serta sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori dan beberapa literatur yang mendukung tentang 

pembahasan studi kasus yang diambil, yaitu sifat-sifat mekanik serat 

khususnya uji tarik dan perlakukan alkali. Dasar teori ini dijadikan sebagai 

penuntun untuk memecahkan masalah yang berbentuk uraian kuantitatif atau 

model matematis. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan 

penelitian penyiapan spesimen uji, pembuatan spesimen uji, dan diagram alur 

penelitian. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan data-data yang diperlukan dalam pembahasan tentang 

studi kasus yang diteliti yaitu berisikan data-data yang diperlukan pada 

pembahasan studi kasus yang diteliti yaitu pengujian tarik dan struktur serat 

dengan mikroskop optik lalu kemudian dianalisa. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang telah diperoleh 

dan pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang diambil. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh penulis 

untuk menunjang penyusunan laporan penelitian. 
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LAMPIRAN 

Terdiri dari data-data gambar yang mendukung atau hal-hal lain yang 

dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Komposit 

Komposit adalah suatu jenis material hasil rekayasa yang tersusun antara dua 

atau lebih bahan material yang dimana sifat dari masing-masing bahan 

berbeda satu sama lain, baik dari sifat kimianya maupun sifat fisiknya dan 

tetap terpisah dari hasil bahan jadinya tesebut. Dengan adanya perbedaan 

tersebut membuat material penyusunnya harus berikatan dengan kuat 

sehingga perlu adanya penambahan wetting agent. Wetting agent adalah 

senyawa yang mengurangi tegangan suatu permukaan cairan, maksudya 

adalah kecenderungan molekul cairan untuk berikatan bersama yang 

ditentukan oleh kekuatan ikatan antara molekul cairan tersebut. 

Adapun tujuan dari pembuatan komposit adalah untuk memperbaiki sifat 

mekanik, fisik, dan beberapa sifat-sifat spesifik tertentu. Komposit juga 

mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, misalnya dalam  

pembuatan badan mobil, badan kapal, motor, dan lain sebagainya.  
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1. Bahan penyusun komposit 

Komposit pada umumnya tersusun atas dua fasa, antara lain: 

a. Matrik 

Matrik adalah suatu fasa dalam komposit yang mempunyai bagian 

atau komposisi fraksi volume yang besar atau dominan. Fungsi dari 

matrik tersebut antara lain menransfer tegangan ke serat, membentuk 

ikatan koheren dan permukaan matrik atau serat, melindungi dan 

memisahkan serat, melepas ikatan, dan sebagai penstabil setelah 

proses manufaktur. 

b. Reinforcement (Penguat) atau fiber 

Reinforcement (Penguat) merupakan salah satu bagian utama dari 

komposit yang berfungsi untuk menanggung beban utama pada 

komposit. 

Ada kedua penyusun komposit tersebut memunculkan beberapa istilah 

dalam penyebutannya, yaitu matrik sebagai penyusun dengan fraksi 

terbesar dan penguat sebagai penahan beban utama. 

2.  Klasifikasi komposit 

Ada beberapa klasifikasi sederhana komposit berdasarkan dari matrik 

dan penguatnya. Berdasarkan matrik, komposit dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu Komposit Matrik Polimer (KMP), yaitu polimer sebagai 

matrik, Komposit Matrik Logam (KML), dengan logam sebagai 

matriknya, dan Komposit Matrik Keramik (KMK) dengan keramik 
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sebagai matriknya. Salah satu skema sederhana untuk menglasifikasikan 

material komposit ditunjukkan pada gambar 1 (Nayiroh, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Klasifikasi komposit berdasarkan bentuk matrik (Nayiroh, 

2016). 

Berdasarkan bahan penguatnya, material komposit terdiri dari tiga divisi 

utama antara lain: particle-reinforced, fiber-reinforced, dan structural 

composite, dan setidaknya ada dua subdivisi dari setiap masing-masing 

divisi pada komposit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi komposit berdasarkan penguat (Callister, 2003). 
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a. Particle-reinforced 

Komposit ini dibagi menjadi dua yaitu large-particle dan dispersion-

strengthened. Perbedaan antara keduanya adalah, untuk large-

particle, interaksi butiran matrik tidak terjadi secara tingkatan atom 

atau molekuler, melainkan secara mekanika kontinum yang artinya 

memindahkan beberapa tekanan yang diberikan ke partikel sehingga 

menanggung sebagian kecil suatu beban. Sedangkan komposit 

dispersion-strengthened, interaksi butiran terjadi pada tingkatan 

atom atau molekuler. Partikel-partikel kecil yang terurai 

menghambat dan menghalangi gerak dislokasi, sehingga deformasi 

plastiknya dibatasi sedemikian rupa dan menghasilkan kekuatan 

tarik, regangan, dan kekerasan yang baik. 

 

b. Fiber-reinforced 

Komposit yang diperkuat serat memiliki kekuatan spesifik dan 

modulus yang tinggi yang memanfaatkan serat dan bahan matrik 

yang rendah. Penggunaan serat yang dipakai yaitu serat sintetis dan 

serat alami serat alami pada komposit. Secara konsentrasi dan 

orientasi serat, komposit dibagi menjadi 2 yaitu serat panjang searah 

dan serat pendek. Serat pendek juga dibagi menjadi dua yaitu yang 

searah dan secara acak. 
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                              (a)                                   (b)                        (c) 

 

 

Gambar 3. Skema arah serat; (a) serat panjang searah, (b) serat pendek 

searah, dan (c) serat pendek secara acak (Callister, 2003). 

c. Structural composite 

Komposit struktural terbagi atas dua macam yaitu laminar composite 

dan sandwich panel. Laminar composite adalah komposit yang 

terdiri dari dua lembaran atau panel secara dimensional yang lebih 

mengarah pada kekuatan yang tinggi yang biasa ditemukan di kayu 

dan plastik berpenguat serat panjang. Sedangkan sandwich panel 

yang termasuk kedalam structural composite, terdiri dari lembaran 

atau permukaan terluar yang secara terpisah dan lembaran tersebut 

melekat secara tebal. Sandwich panel didesain untuk tiang yang 

ringan atau panel yang mempunyai kekakuan yang ralatif tinggi 

(Callister, 2003). 
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3.  Kelebihan dan kekurangan komposit 

Material komposit memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan 

logam. Kelebihan dari bahan komposit dapat kita lihat dari sudut panjang 

yang akan dipilih seperti sifat fisik dan mekanik, pemrosesan, dan juga 

biaya. Dari sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sifat fisik dan mekanik 

Paduan antara matrik dengan serat dapat menghasilkan material 

komposit yang memiliki kekuatan (strength) dan kekakuan (stiffness) 

yang lebih tinggi dibandingkan material konvensional seperti besi 

baja. Berikut merupakan kelebihan komposit berdasarkan sifat-sifat 

fisiknya antara lain: 

1) Bahan komposit memiliki massa jenis yang lebih rendah dari 

material konvensional. Lalu pada fisiknya juga memiliki kerut 

yang lebih rendah juga daripada logam. 

2) Komposit memiliki ketahanan terhadap karat yang baik. 

3) Tahan terhadap cuaca. 

Ada juga sifat-sifat mekanik komposit yang bisa menjadi 

keunggulan dibandingkan logam seperti berikut: 

1) Komposit memiliki ketahanan terhadap fatigue terutama pada 

komposit serat karbon. 

2) Komposit juga dinilai merupakan material yang kuat. 

3) Perbandingan kekuatan dan berat yang dapat menguntungkan 

kualitas komposit tersebut. 
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4) Komposit juga lebih kuat pada sifat kekakuan dan tidak mudah 

getas. 

b.  Pemrosesan 

dalam pembuatan komposit, pemrosesan komposit terbilang lebih 

mudah dibandingkan logam. 

c.  Biaya 

Pembuatan komposit juga lebih murah dibandingkan material 

konvensional. 

Namun ada juga kelemahan dari material komposit yaitu ketidaktahanan 

terhadap beban kejut dan tabrak bila dibandingkan dengan logam, kurang 

elastisnya material komposit, dan juga lebih sulit dibentuk secara plastik 

(Nayiroh, 2016). 

 

B.  Polimer 

Polimer adalah suatu bahan yang dibangun/dibentuk oleh satuan struktur 

yang secara berulang diikat oleh gaya tarik-menarik yang kuat. gaya tersebut 

disebut dengan ikatan kovalen. Dari setiap pasang-pasang atom 

menyumbangkan ikatan satu elektron untuk membentuk sepasang elektron. 

Gaya tarik-menarik antar atom-atom di suatu benda antara lain ikatan 

kovalen, ikatan ion, ikatan logam, ikatan koordinat, ikatan hidrogen, gaya 

Van Der Waals dan ikatan hidro-fobik. Bahan polimer memiliki berat 

molekul yang tinggi dibandingkan dengan bahan organik. Hal ini bisa kita 

lihat ketika bahan polimer yang berubah mencair dengan sangat kental dan 
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tidak menguap. Bahan polimer juga tidak mudah larut terhadap zat pelarut, 

walaupun bisa larut, namun viskositasnya sangat tinggi.  

1. Sifat-sifat bahan polimer 

Dalam derajat pengristalan polimer mempunyai hubungan erat dengan 

berbagai macam sifat. Sifat-sifat khas bahan polimer pada umumnya 

antara lain: 

a. Polimer mempunyai mampu cetak yang baik. 

b. Bahannya ringan, kuat, dan mudah dibuat. 

c. Bersifat isolasi listrik yang baik. 

d. Memiliki ketahanan terhadap air dan zat kimia yang baik. 

e. Produk-produknya dapat dibuat dengan cara pembuatan yang sesuai 

dengan sifat-sifat polimernya. 

f. Kurang tahan terhadap panas. 

g. Kekerasan permukaan yang sangat kurang. 

h. Kurang tahan terhadap zat pelarut tertentu. 

i. Mudah termuai listrik secara elektrostatik. 

j. Beberapa bahan tahan terhadap abrasi atau mempunyai koefisien 

gerak yang kecil. 

2.  Sifat-sifat mekanik polimer 

Bahan polimer memiliki sifat-sifat mekanik yang khas dengan kelakuan 

viskoelastiknya yang dominan. Contohnya, terjadi pemelaran (creep) dan 

relaksasi yang mudah terjadi pada pengujian tarik yang sifat-sifatnya 
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sangat dipengaruhi oleh laju tarikan. Sifat-sifat polimer juga bisa berubah 

yang dipengaruhi oleh temperatur. Karena itu, perlu ada perhatian yang 

cukup sebelum digunakannya bahan polimer. 

Ada beberapa penjelasan tentang penguraian kelakuan viskoelastisnya 

yang merupakan salah satu khas dari polimer. Contohnya adalah saat 

meregangkan polietilen, perpanjangan tidak selalu sebanding lurus 

dengan beban yang diberikan, namun sebagian besar kondisi setelah 

ditarik tidak kembali pada kondisi awal karena secara lengkap polimer 

merupakan bahan yang memiliki elastisitas namun juga mempunyai 

faktor viskositas. Dari hal-hal tersebut muncul peringatan yang biasa 

diberikan mengenai sifat-sifat mekanik dalam penggunaan bahan polimer 

adalah sebagai berikut: 

a. Sifat-sifatnya sangat berubah karena temperatur. 

b. Karena sifat viskoelastik yang dapat diamati banyak bahan biasa 

mengalami pemelaran  dan relaksasi tegangan. 

c. Bahan harus dipilih secara hati-hati karena beberapa diantaranya 

kekuatan impaknya kecil. 

d. Bahan tidak tahan terhadap kelelahan fatigue. 

e. Apabila dicelupkan kedalam minyak, mungkin bisa tahan dalam 

waktu yang singkat, tetapi apabila disertai dengan tegangan akan 

terjadinya retak yang akhirnya putus. 

f. Retakan yang muncul akibat pencetakan waktu pemanasan, bahan 

komposit akan mudah retak karena tegangan. 
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g. Bahan tidak tahan terhadap radiasi ultra violet, oksigen, dan 

seterusnya. 

3.  Polimer termoplastik 

Sifat dari termoplastik ini adalah tidak tahan terhadap panas. Jika polimer 

ini dipanaskan, maka akan meleleh dan ketika didinginkan maka akan 

kembali mengeras. Biasanya jenis polimer ini sering dipakai untuk 

barang-barang keperluan sehari-hari, kotak alat-alat listrik, yang mudah 

dicetak dan murah. Contoh polimer termoplastik yaitu polietilena, 

polipropilena, polistirena, poli(metil metakrilat), polivinil klorida (PVC), 

poliviniliden klorida dan lain sebagainya.   

4.  Resin termoset 

Resin termoset adalah polimer yang dipanas-awetkan dan membentuk 

ikatan dalam struktur jaringannya, tahan terhadap zat pelarut dan tidak 

dapat dicairkan jika diberi panas. Pada resin fenol, resin urea, dan resin 

melamin yang dihasilkan melalui kondensasi formalin secara pemanasan 

sedangkan resin epoksi dihasilkan melalui polimerisasi adisi secara 

pemanasan melalui katalis amino yang dicampurkan. Polimer ini biasa 

digunakan untuk produk-produk komponen mekanik dan listrik, pelapis 

hiasan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis resin termoset yang ada dan 

akan dijelaskan berikut ini dan beberapa sifat-sifatnya. 
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a.  Resin fenol 

Resin ini dihasilkan dari kondensasi dengan formaldehida, yang 

produk dengan proses yang sama seperti kresol, ksilenol, dan lain-

lain. Bahan ini direaksikan dengan pengeras, heksametilentetramin, 

yang membuat resin ini tidak larut dan tidak dapat dilelehkan. Sifat-

sifat resin fenol antara lain mudahnya dibentuk dan kurang terhadap 

penyusutan dan keretakannya, bersifat isolasi listrik, dan tahan 

terhadap panas dan asam. 

b.  Resin urea-formaldehid 

Resin ini merupakan polimer yang diperoleh melalui reaksi urea dan 

formalin dimana urea dan formaldehid bereaksi didalam alkali netral 

dan lunak. Secara kualitas, resin urea tidak lebih baik dari resin 

lainnya seperti resin fenol dan resin melamin dalam hal ketahanan 

air, kestabilan dimensi dan ketahanan terhadap penuangan. Karena 

itu, untuk memperbaiki sifat-sifat tersebut ditambahkannya beberapa 

bahan lain atau proses menjadi kopolimer dengan fenol. 

c.  Resin melamin 

Resin melamin adalah resin yang dihasilkan melalui proses yang 

sama seperti resin urea, bahan ini lebih unggul dalam berbagai sifat 

dibandingkan dengan resin urea. 

d.  Resin poliester tak jenuh 

Resin ini lebih umum disebut sebagai poliester saja. Bentuknya 

berupa resin cair dengan viskositas yang relatif rendah, mengeras 

pada suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa menghasilkan gas 



19 

 

 

sewaktu pengesetan seperti pada resin termoset lainnya, maka tidak 

perlu diberi tekanan untuk pencetakannya. Bahan ini dikembangkan 

secara luas sebagai plastik berpenguat serat (FRP) dengan 

menggunakan serat gelas. Dalam hal sifat-sifat dari polimer ini, resin 

ini bersifat kaku dan rapuh, biasanya untuk mengetahui kekuatannya, 

dibuat dalam bentuk komposit karena bahan ini digunakan bersama-

sama dengan serat gelas. Pada sifat termalnya, suhu deformasi termal 

lebih rendah daripada resin termoset lainnya karena banyak 

mengandung monomer stiren. Ketahanan panas jangka panjangnya 

yaitu berkisar 110-140˚C. Polimer ini kuat terhadap asam, namun 

lemah terhadap alkali. Juga tidak tahan terhadap air yang mendidih 

dalam waktu yang lama. Bahan ini mudah mengembang dalam 

pelarut yang melarutkan polimer stiren, namun ketahanan terhadap 

cuacanya baik. 

e.  Resin epoksi 

Pada penggunaan umumnya dalam industri kimia, listrik, mekanik, 

dan sipil, polimer ini sering digunakan sebagai perekat, cat pelapis, 

pencetakan cor dan benda-benda cetakan. Resin epoksi merupakan 

suatu bahan kopolimer yang akan mengeras jika ditambahkan 

dengan pengeras yang menjadikannya unggul terhadap kekuatan 

mekanik dan kimianya. Umumnya produk ini merupakan kondensat 

dari bisfenol A (4-4 dihidrosidifenil 2,2-propanon) dan epiklorhidrin. 

Sifat polimer sangat tahan terhadap zat kimia dan stabil terhadap 
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banyak asam kecuali asam pengoksid yang kuat, asam alifatik 

rendah, alkali dan garam. 

f.  Resin poliuretan 

Resin poliuretan dihasilkan dari reaksi diisosianat dan senyawa 

polihidroksi. Polimer ini digunakan untuk plastik busa, bahan elastis, 

cat, perekat, serat elastis, kulit sintetis dan sebagainya. Resin 

poliuretan memiliki sifat yang baik seperti kekuatan tarik yang 

tinggi, unggul dalam ketahanan terhadap abrasi, penuaan, minyak, 

dan perlarut. Namun, poliuretan kurang kuat terhadap asam dan 

alkali, dan warnanya mudah luntur oleh panas atau cahaya (Tata, 

2000). 

 

C.  Serat 

Dalam komposit, serat merupakan peranan yang penting dalam pembuatan 

komposit. Serat berperan sebagai bahan penguat (reinforced) yang bersifat 

kuat dan kaku. Dalam istilah “FRP” (Fiber Reinforced Composite) orang 

mengetahui jenis komposit yang diperkuat serat seperti komposit bermatriks 

resin termoset poliester yang mengandung serat kaca yang biasanya 

digunakan industri dalam komponen kendaraan. Serat dalam teori komposit 

yang telah dikembangkan saat ini dibagi menjadi dua jenis yaitu serat sintetis 

(serat buatan) dan serat alami. 

1. Serat sintetis 

Serat sintetis merupakan serat yang dibuat secara pabrik. Serat ini 

biasanya dimodifikasi mulai dari sifat fisik hingga sifat mekaniknya 
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sesuai dengan penggunaan yang dibutuhkan. Jenis-jenis serat sintetis 

yang umum dipakai dalam dunia industri antara lain serat kaca, kevlar, 

dan karbon. 

a. Serat kaca (fiberglass) 

Memang kekuatan beban pada serat kaca lebih rendah daripada serat 

granit, namun serat ini lebih banyak dipakai di kehidupan sehari-hari 

karena relatif lebih murah, pemakaiannya mudah dan kekuatannya 

relatif tinggi. Serat kaca juga memiliki kekakuan dan kekuatan tarik 

yang tinggi. Serat kaca terbuat dari bahan silika (SiO2) yang 

dipanaskan hingga 2000˚C dan didinginkan hingga membentuk 

serat-serat. 

b. Serat karbon (carbon fiber) 

Serat karbon adalah serat yang paling diunggulkan dalam bidang 

komposit yang cukup terkenal karena memiliki kekakuan yang tinggi 

dan sangan ringan dibandingkan dengan material yang lain, Bahan 

ini bisa mempunyai kekuatan yang lebih tinggi daripada baja dengan 

berat yang ringan, setara dengan bahan plastik. Namun, 

penggunaannya kurang diminati karena harganya lebih mahal. Serat 

ini digunakan pada komponen pesawat, kendaraan mobil, dan 

beberapa komponen lainnya. 

c. Serat kevlar (aramid) 

Serat ini dikenal karena keuletanya terhadap beban kejut, sehingga 

bahan ini banyak dipakai pada rompi anti peluru dalam bidang 

militer, industri dirgantara, dan sepeda komposit. Serat kevlar jarang 
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penggunaannya karena relatif mahal dan penggunaannya terbatas 

yang jarang ditemukan di pasar lokal (Caesar, 2017). 

 

2. Serat alami 

Di jaman sekarang ini, sudah dimulai beberapa pengembang untuk 

menggunakan serat alami untuk menggantikan serat sintetis karena telah 

menunjukkan beberapa keunggulan. Keunggulan dari serat alami 

dibandingkan dengan serat sintetis adalah densitasnnya rendah, harganya 

lebih murah, mudah dilepas, terbiodegredasi (terurai secara alami), dan 

tidak berbahaya untuk lingkungan maupun kesehatan. Maka itu, sudah 

ada beberapa sektor industri yang berbeda telah menggunakan serat alami 

pada bidang otomotif.  Serat alam yang telah diteliti dan dipergunakan 

antara lain serat rerumputan, serat jerami dan serat padi yang 

diaplikasikan pada penguat komposit polimer. 

Berdasarkankan sumbernya, serat alami dibedakan menjadi dua, yaitu 

berasal dari tumbahan dan binatang. Serat binatang terdiri dari protein-

protein, sedangkan serat tumbuhan terdiri atas selulosa, serat tanaman 

dibagi kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu serat kayu dan serat non 

kayu. Pada serat kayu contohnya adalah serat kayu lunak dan serat kayu 

keras. Serat non kayu dibagi menjadi empat yaitu (heru, 2016): 

a. Jerami 

Contoh: Padi, gandum, dan jagung 
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b. Kulit pohon 

Contoh: hemp (Cannabis sativa), rami (Boehmeira nivea), jute 

(Chorchorus), flax (Linum usitatissimum) dan kenaf (Hibiscus 

cannabicus). 

c. Daun 

Contoh: Serat henequen (Agave fourcroydes), serat daun nanas 

(Ananas comosus) dan serat sisal (Agave sisalana). 

d. Serat rumput/grass 

Contoh: Rumput gajah, (Erianthus elephantimus), switch grass 

(panicum virgatum), rotan dan serat bambu. 

 

Gambar 4. Klasifikasi serat alami dalam komposit serat (Thi thu loan, 

2006) 

 

Komposisi serat alami yang umum digunakan memiliki kandungan serat 

berupa selulosa, hemiselulosa, lignin, dan sejumlah kecil lilin dan pektin. 
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Selulosa merupakan komponen penyusun struktur yang hampir semua 

dimiliki oleh sel tumbuhan. selulosa terdiri dari karbon, hidrogen, dan 

oksigen. Hemiselulosa adalah polisakarida dengan berat molekul yang 

rendah, sering mengalami kopolimer dengan glukosa, asam glukuronat, 

mannosa, arabinosa, dan xilosa, dapat membentuk acak, bercabang amorf 

atau struktur nonpolimer dengan kekuatan rendah. Lignin terbentuk 

dengan penghilangan air dari gula untuk membuat struktur aromatik. 

Struktur dari serat itu sendiri terdiri atas dua lapisan umum yaitu lapisan 

dinding primer dan lapisan dinding sekunder. Dinding sekunder terbagi 

atas tiga lapisan, yaitu lapisan S1, lapisan tengah, dan lapisan S2. Lapisan 

S1 berkaitan dengan orientasi mikrohibril yang merupakan bagian utama 

yang berisi mikrohibril yang berorientasi tegak lurus dengan sumbu sel. 

Pada lapisan tengah, terjadi lapisan transisi pada struktur mikrofobil, dan 

lapisan S2 adalah sebagai penentu utama kekakuan pada kayu. 

Sifat mekanis serat alam itu sendiri dapat dipengaruhi oleh molekul 

hemiselulosa yang bertindak sebagai pengikat diantara mikrofibril-

mikrofibril selulosa. Adapun pengaruh lainya seperti jaringan lignin yang 

hidrofobik mempengaruhi sifat jaringan lainnya, struktur, sudut 

mikrofobil, ukuran sel, cacat-cacat, komposisi kimia dan sifat-sifat 

lainnya yang menentukan sifat menyeluruh dari serat. Jadi, bisa 

disimpulkan bahwa setiap serat dari berbagai jenis komponen 

penyusunnya dan sumbernya memiliki kekuatan yang berbeda-beda. 

Pada penelitian sebelumnya, hasil uji tarik pada serat mendong 

didapatkan sebesar 437,34 MPa (Kris Witono, dkk, 2013). Pada 
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penelitian serat ijuk pohon aren didapatkan kekuatan tarik maksimal 

sebesar 138,71 MPa (Aladin, 2017). Dengan penelitian tersebut,  serat 

alami memiliki potensi yang cukup baik untuk menguatkan polimer baik 

termoset maupun termoplastik karena memiliki sifat kekuatan tarik yang 

tinggi. 

 

D.  Lengkuas 

Lengkuas dengan bahasa latin (Alpinia galanga) merupakan jenis tumbuhan 

umbi-umbian yang bisa hidup didaerah dataran tinggi dan dataran rendah. 

Lengkuas atau laos ada yang berimpang putih, ada pula yang berimpang 

merah. Yang merah ukurannya lebih besar khasiatnya untuk obat lebih 

banyak. (yanuar, 2010). 

Pada morfologi lengkuas, bentuk rimpang (akar) besar dan tebal, berdaging, 

berbentuk silindris, diameter 2-4 cm dan bercabang-cabang. Bagian luar 

berwarna coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai 

sisik berwarna putih atau kemerahan, keras mengkilap, bagian dalam 

berwarna putih, daging yang sudah tua berserat kasar. Apabila dikeringkan, 

lengkuas berubah menjadi agak kehijauan, seratnya menjadi keras dan liat. 

Kandungan dari lengkuas adalah minyak atsiri yang terdiri atas galngol, 

alpine, kamfer, methyl-cinnmate, (dwicha, 2012). 
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Gambar 5. Lengkuas 

(http://manfaat-buah-naga-alami.blogspot.co.id/2014/02/manfaat-lengkuas-

atau-laos-sebagai.html) 

 

E.  Perlakuan pada Serat Alami 

Peminatan dalam penggunaan serat alami kedalam komposit telah mengalami 

peningkatan dibeberapa tahun terakhir, karena sifatnya yang ringan, tidak 

beracun, titik leleh yang rendah, serta kurangnya daya tahan terhadap 

penyerapan air, membuat penggunaan komposit kurang atraktif. Untuk itu, 

perlakuan pada serat diharapkan dapat membersihkan permukaan serat, 

memodifikasi permukaan secara kimia, penghentian proses penyerapan 

kelembapan, dan meningkatan kekasaran permukaan. 

Serat alami mengandung gugus hidroksil dari selulosa dan lignin, sehingga 

bahan ini dapat modifikasi. Perlakuan mencerisasi, perakuan isosianat, 

perlakuan akrilat, perlakuan asetilasi, perawatan silan dan peroksida dengan 

berbagai agen ikatan dan pretreatment serat alami lainnya telah mencapai 

berbagai tingkat keberhasilan dalam meningkatan kekuatan serat, serat-

matriks komposit diperkuat serat alami dapat mengubah tegangan permukaan 
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dan polaritas melalui modifikasi permukaan serat. Jenis perlakuan yang 

banyak dilakukan  adalah perlakuan alkali akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.  Perlakuan mencerisasi pada serat alami  

Perlakuan mencerisasi atau alkali adalah metode umum yang sering  

digunakan dalam perlakuan serat untuk menghasilkan kualitas serat yang 

tinggi. Perlakuan alkali menyebabkan fibrilasi karena jatuhnya bundel 

serat komposit menjadi serat yang lebih kecil. Mencerisasi juga 

mengurangi diameter serat, sehingga dapat meningkatkan rasio aspek 

yang mengarah pada pengembangan topografi permukaan kasar yang 

menghasilkan adhesi antar muka serat-matriks yang lebih baik dan 

meningkatkan sifat mekanik. Selain itu, perlakuan alkali juga dapat 

meningkatkan jumlah zat reaktif yang memungkinkan pencampuran  

polimer terhadap serat yang lebih baik. Perlakuan alkali memiliki efek 

pada komposisi kimia dari serat alami, derajat polimerisasi dan orientasi 

molekular dari kristalisasi selulosa disebabkan oleh subtansi penyemen 

seperti lignin dan hemiselulosa yang dikeluarkan selama proses alkali. 

Akibatnya, perlakuan alkali memiliki efek jangka panjang pada sifat 

mekanik serat, terutama pada kekuatan dan kekakuan serat. Reaksi kimia 

pada saat perlakuan alkali adalah sebagai berikut (Shuseel, 2009): 

     -              - 
   

                                                 (1)          
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F.  Pengujian Tarik 

Pengujian tarik pada umumnya bertujuan untuk menganalisis respon mekanis 

terhadap deformasi dari luar dan menganalisis karakteristik perpatahan yang 

dihasilkan oleh suatu material yang dikonstruksi, komponen atau rakitan yang 

difabrikasi. Adapun penentuan inheren (sifat yang lebih merupakan 

ketergantungan atas fenomena atomik maupun mikroskopis dan bukan 

dipengaruhi bentuk atau ukuran benda uji) pada suatu material terhadap 

pembebanan tersebut. Pengujian tarik yang diberikan pada suatu material 

padatan baik logan maupun nonlogam dapat menghasilkan keterangan yang 

cukup mengenai perilaku material tersebut terhadap pembebanan mekanis. 

Keterangan tersebut berupa data-data penting seperti grafik tegangan-

regangan dan juga perubahan panjang dan perubahan beban.  

1. Perilaku mekanik material 

Keterangan penting yang bisa didapat yaitu berupa: 

a. Batas proporsionalitas (proportionality limit) 

Batas ini merupakan daerah batas dimana tegangan dan regangan 

mempunyai hubungan proporsionalitas satu dengan yang lainnya. 

Setiap peningkatan tegangan akan diikuti dengan peningkatan 

regangan secara proporsional dalam suatu hubungan linier      

(Akhmad, 2009). Pada kurva uji tarik komposit batas proporsional 

dapat dilihat pada STAGE I kurva tegangan regangan komposit 

dengan aturan fraksi volume. Titik batas proporsional dari kurva 
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tegangan regangan ini berada pada titik akhir dari STAGE I (Thomas, 

2000) 

     

Gambar 6. Kurva tegangan-regangan komposit (Thomas, 2000) 

b. Batas elastis (elastic limit) 

Daerah elastis merupakan daerah dimana bahan yang panjangnya 

akan kembali seperti semula jika tegangan luarnya dihilangkan. 

Daerah proporsionalitas merupakan bagian dari batas elastik ini. Bila 

bahan terus diberikan tegangan atau deformasi maka batas elastis 

akan terlampaui pada akhirnya sehingga bahan tidak akan kembali 

kepada ukuran semula. Dengan begitu dapat didefinisikan bahwa 

batas elastis merupakan suatu titik dimana tegangan yang diberikan 

akan menyebabkan terjadinya deformasi plastis permanen pertama 

kalinya. Umumnya pada material memiliki batas elastis yang hampir 

berhimpitan dengan batas proporsionalitasnya. 

 

 



30 

 

 

c. Titik luluh (yield point) dan kekuatan luluh (yield strength) 

Pada titik ini merupakan suatu batas dimana material akan terus 

mengalami deformasi tanpa adanya peningkatan beban. Tegangan 

(stress) yang mengakibatkan bahwa menunjukkan mekanis meluluh 

ini disebut dengan tegangan luluh (yield stress). 

d.  Kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile strength) 

Tegangan maksimum material dapat ditanggung oleh material 

sebelum terjadinya suatu perpatahan. Nilai kekuatan tarik maksimum 

σuts yang ditentukan oleh beban maksimum Fmax dibagi luas 

penampang awal A0. 

     
    

  
                               (2) 

e.  Kekuatan putus (breaking strength) 

Kekuatan putus dapat ditentukan dengan membagi beban pada saat 

beban uji putus (Fbreaking) dengan luas penampang awal A0. Untuk 

bahan yang sifatnya ulet pada saat beban maksimum terlampaui dan 

beban terus terdeformasi hingga titik putus maka terjadi mekanisme 

penyusutan (necking) karena akibat adanya suatu deformasi yang 

terlokalisasi. Pada bahan ulet, kekuatan putusnya itu lebih kecil dari 

pada kekuatan maksimum, sementara pada material getas, kekuatan 

putusnya itu sama dengan kekuatan maksimumnya. 

f.  Modulus elastisitas 

Modulus elastisitas merupakan ukuran kekakuan suatu material. 

Semakin besar harga modulusnya makan semakin kecil regangan 

elastis yang terjadi pada suatu tingkat pembebanan tertentu, atau bisa 



31 

 

 

dikatakan material tersebur semakin kaku (stiff). Modulus kekakuan 

bisa dihitung dari slope kemiringan garis elastis yang linier, dengan 

menggunakan rumus : 

   
 

 
 atau                                                                    (3) 

Dimana α merupakan sudut yang dibuat oleh daerah elastis kurva 

tegangan-regangan. Modulus elastisitas dari suatu material 

ditentukan oleh energi ikat antar atom-atom, sehingga besarnya nilai 

modulus tidak dapat dirubah oleh suatu proses tanpa merubah 

struktur dari bahan. 

g.  Kurva tegangan regangan rekayasa 

Kurva tegangan-regangan rekayasa didasarkan pada dimensi awal 

(luas area dan panjang) dari benda uji, sementara untuk mendapatkan 

kurva tegangan-regangan sesungguhnya diperlukan luas area dan 

panjang aktual pada saat pembebanan yang setiap saat terukur. 

Perbedaan kedua kurva ini tidak terlalu signifikan pada regangan 

yang kecil, tetapi dapat menjadi signifikan pada rentang terjadinya 

pengerasan regangan (strain hardening), yaitu setelah titik luluhnya 

terlampaui. Secara khusus perbedaan ini menjadi demikian besar 

berada di dalam daerah necking. Pada kurva tegangan-regangan 

rekayasa, dapat diketahui bahwa benda uji secara aktual; mampu 

menahan turunnya beban karena luas area awal A0 bernilai konstan 

pada saat perhitungan tegangan       . Sementara pada kurva 

tegangan-regangan sesungguhnya luas area aktual yaitu selalu turun 
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hingga terjadinya perpatahan dan benda uji mampu menahan 

peningkatan tegangan karena      . 

2. Karakteristik perpatahan 

Setelah material dilakukannya suatu uji tarik, terdapat karakteristik 

tampilan perpatahan yang diilustrasikan pada Gambar 18 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Keuletan tinggi                                                           Kegetasan tinggi 

Gambar 7. Jenis perpatahan uji tarik dengan tingkat keuletan/kegetasan 

(Yuwono, 2009) 

 

G.  ASTM D 638-03 

Metode pengujian ini mencakup penentuan sifat tarik dari polimer berpenguat 

dan tidak berpenguat dalam standar spesimen seperti berbentuk halter ketika 

diuji dibawah kondisi yang didefinisi pada perlakuan awal, suhu, 

kelembapan, dan kecepatan uji mekaniknya. 

1.  Makna dan penggunaan 

Metode pengujian ini didesain untuk menghasilkan data sifat tarik 

(tensile property) untuk spesifikasi dan kontrol pada material plastis. 
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Data ini sangat berguna untuk karakteristik kualitatif untuk penelitian dan 

pengembangan. Untuk beberapa material, mungkin ada spesifikasi yang 

tersedia digunakan dari metode pengujian, namun dengan beberapa 

prosedural modifikasi yang diutamakan ketika mengikuti spesifikasi. 

Karena itu, sebaiknya merujuk pada spesifikasi material tadi 

menggunakan metode pengujian ini. 

2.  Spesimen uji 

Bentuk spesimen uji material plastik umumnya berbentuk lembaran, 

pelat, dan plastik yang dicetak. Jenis-jenis material itu sendiri akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Plastik kaku dan semi kaku 

Spesimen uji akan berbentuk seperti gambar 9. Tipe spesimen ini 

lebih dipilih dan akan digunakan apabila material cukup mempunyai 

ketebalan sekitar 0,7 mm (0,28 in) atau kurang dari itu juga 

diperbolehkan. Spesimen tipe II bisa digunakan ketika material tidak 

putus dalam arah yang sempit dengan dipilihnya spesimen tipe I. 

Spesimen tipe V bisa digunakan hanya terbatas pada material yang 

memiliki tebal 4 mm (0,16 in) atau kurang dari itu diperbolehkan 

untuk evaluasi, atau dimana nilai besar spesimen dapat dilihat dalam 

batas ruang (thermal, stabilitas lingkungan, dan lain-lainnya). 

Spesimen tipe IV seharusnya digunakan saat perbandingan langsung 

tersedia antara material dalam kasus kekakuan (yaitu tidak kaku dan 

semi kaku). Spesimen tipe III harus digunakan semua material 
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dengan ketebalan yang lebih besar dari 7 mm (0,28 in) namun tidak 

lebih dari 14 mm (0,55 in). 

 

Gambar 8. Spesimen uji tarik untuk lembaran, pelat, dan plastik 

cetak (ASTM D 308-03) 

b. Plastik lentur 

Bentuk dimensi spesimen uji yang ditunjukkan pada gambar 20. 

Spesimen tipe IV bisa digunakan untuk pengujian plastik lentur 

dengan ketebalan 4 mm (0,16 in) atau kurang dari itu. Spesimen tipe 

III harus digunakan pada semua material dengan ketebalan lebih 

besar dari 7 mm (0,28 in) namun tidak lebih dari 14 mm (0,55 in). 

c. Komposit berpenguat 

Spesimen uji untuk komposit berpenguat, termasuk laminasi 

ortotropik yang sangat tinggi harus sesuai dengan dimensi yang 

ditunjukkan pada gambar 9. 
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                                   Tipe I, II, III, dan V 

 

                                                       Tipe IV 

Gambar 9. Dimensi ketebalan spesimen, T, mm[in]
A
 (ASTM D 638-03) 

 

 

      Gambar 10. Ukuran spesimen berdasarkan tipe (ASTM D 638-03) 

 

Ketebalan harus sekitar 3,2 ± 0,4 mm untuk semua spesimen yang dicetak 

pada tipe spesimen I dan II jika memungkinkan. Jika spesimen dibuat dalam 

lembaran atau plat, mungkin ketebalan lembaran atau plat disediakan asalkan 

tidak melebihi kisaran yang dinyatakan untuk jenis spesimen yang dimaksud 
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untuk lembaran yang ketebalan nominalnya lebih besar dari 14 mm. 

Spesimen harus dibuat 14 ± 0,4 mm untuk ketebalannya, yang digunakan 

pada spesimen tipe III. Untuk ketebalan nominal lembar antara 14 – 51 mm 

kira-kira pembuatannya sama dari setiap permukaannya. Untuk lembaran 

yang lebih tebal, kedua permukaan spesimen harus dibentuk dan lokasi 

spesimen yang mengacu pada ketebalan asli lembaran harus dicatat. Toleransi 

pada ketebalan yang dibawah 14 mm akan menjadi standar untuk tingkatan 

material yang diuji (ASTM D 638-03). 

 

H.  Scanning Electron Microscope (SEM) 

Scanning elektron microscope (SEM) merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk mengamati serat didalam matriks secara komputerisasi. Bersama 

dengan beberapa sifat ikatan mikro dengan membaca berkas elektron, 

didalam SEM berkas elektron berupa titik kecil yang umumnya 11 µm pada 

permukaan spesimen diteliti berulangkali.  

Permukaan spesimen diambil gambarnya dan dari gambar yang didapatkan 

ini dianalisa keadaan atau kerusakan spesimen. Pentingnya pengamatan SEM 

ini adalah untuk memberikan gambaran nyata dari bagian kecil spesimen, 

yang artinya kita bisa menganalisa suatu besar serat, kekasaran serat dan arah 

serat serta menganalisa ikatan terhadap komponen metriknya. Berikut ini 

merupakan contoh dari foto Scanning elektron microscope (SEM) terhadap 

serat.  
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           Gambar 11. Hasil pengamatan SEM (Shusheel, 2009) 

Prinsip kerja SEM yakni sebagai berikut (Agus, 2015): 

1. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat 

dengan anoda. 

2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. 

3. Sinar elektron yang terfokus memindai (scan) keseluruhan sampel 

dengan diarahkan oleh koil pemindai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Pengujian panjang serat lengkuas di Laboratorium Komposit, Universitas 

Lampung. 

2. Pengujian tarik dan pengamatan mikroskop pada komposit dilakukan di 

Laboratorium Material Jurusan Teknik Mesin, Universistas Lampung. 

3. Pengamatan Scanning Electron Microscope (SEM) di Laboratorium 

Kimia Fisik MIPA, Universitas Lampung. 

 

B.  Bahan dan Peralatan Penelitian 

1.  Bahan penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Serat lengkuas 

 

 

 

 

Gambar 12. Serat lengkuas 
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b.  Aquades 

digunakan untuk menghilangkan kotoran dan kandungan NaOH 

setelah perlakuan alkali yang menempel pada serat lengkuas. 

                                       

                                          Gambar 13. Aquades 

c.  Resin epoksi dan hardener. 

                                       

                                         Gambar 14. Resin epoksi dan hardener 

 

d.  Alkohol 96% 

                                       

                                      Gambar 15. Alkohol 96% 
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e.  Larutan alkali NaOH 5%  

untuk menghilangkan lapisan yang menyerupai lilin di permukaan 

serat seperti lignin, hemiselulosa, dan kotoran lainnya. 

                                   

                                  Gambar 16. Larutan alkali NaOH 5% 

f. Wax Sebagai pelapis pertama cetakan komposit. 

                                   

                                           Gambar 17. Wax  

g. Akrilik 10mm, untuk membuat cetakan. 

                                

                                               Gambar 18. Akrilik 10 mm 
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h. Tape sealant 

                                       

                                         Gambar 19. Tape sealant 

2.  Alat yang digunakan 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Timbangan digital. 

                                            

                                      Gambar 20. Timbangan digital 
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b. Pompa Vacuum VALUE VE115N kapasitas 1/4 HP. 

                                

                     Gambar 21. Pompa vakum VALUE VE115N 

 

c. Inkubator. 

                                          

                                     Gambar 22. Inkubator 

d. Mesin uji tarik 

                        

                                               Gambar 23. Mesin uji tarik 

 



43 

 

 

e. Scanning Electron Microscope. 

                                        

                Gambar 24. Alat uji SEM (https://stunecity.wordpress.com, 2015) 

 

f. Vacuum chamber. 

                                                             

                                            Gambar 25. Vacuum chamber 

g. Alat press. 

                             

                                    Gambar 26. Alat press 
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h. Oven. 

                       

                                       Gambar 27. Oven 

i. Alat bantu lain yang digunakan seperti, gerinda, bor,  gunting, pisau, 

baskom, ember, spidol, kuas, penggaris, mikrometer sekrup dan 

gelas ukur. 

 

C.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan-tahapan proses yaitu: 

1. Studi literatur 

Penelitian ini, proses yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-

data awal sebagai studi literatur. Hal ini bertujuan agar mengenal suatu 

permasalahan yang dihadapi, serta menyusun rancangan kerja yang akan 

dilakukan.  

2.  Persiapan serat lengkuas 

Serat yang akan digunakan pada penelitan ini adalah serat lengkuas 

merah. Langkah-langkah persiapan serat lengkuas yaitu sebagai berikut: 
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a. Memilih serat lengkuas yang akan digunakan. 

b. Membersihkan lengkuas dengan cara mencuci dengan air agar dapat 

menghilangkan kotoran pada lengkuas. 

c. Lengkuas ditekan dengan menggunakan alat press hingga pipih lalu 

lengkuas dibelah memanjang untuk mengambil serat didalamnya.  

d. Memotong serat lengkuas dengan ukuran 3 cm. 

e. Merendam serat lengkuas dengan larutan alkali NaOH 5% selama 2 

jam. 

f. Membersihkan serat lengkuas dari larutan alkali dengan mencuci 

serat dengan air yang mengalir, lalu serat dibersihkan kembali 

dengan air aquades. 

g. Menyusun serat lengkuas di cetakan dalam keadaan basah agar serat 

dapat menempel dan tersusun secara acak hingga membentuk seperti 

lembaran di dalam cetakan lalu dikeringkan dahulu dengan suhu 

lingkungan selama 3 hari. dalam satu sampel serat dibuat menjadi 

tiga lembar lalu ditimbang sesuai dengan variasi yang dibutuhkan.   

h. Memanaskan serat lengkuas dengan menggunakan oven agar 

mengurari kadar air yang masih ada di dalam serat, dengan 

temperatur 100˚C selama 5 menit sebelum dilakukannya pencetakan. 

 

3. Mencari massa jenis lengkuas 

Setelah persiapan lengkuas selesai, selanjutnya adalah mencari massa 

jenis serat lengkuas. Massa jenis bisa dicari dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 
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a. Menimbang serat lengkuas  terlebih dahulu untuk mengetahui massa 

serat. 

b. Menuangkan air kedalam suntikan sebagai alat untuk mengukur 

volume serat. Air dituang hingga batas ukur mencapai 100 ml. 

c. memasukkan serat lengkuas kedalam suntikan yang berisi air 

tersebut, lalu diukur kembali pertambahan air yang terjadi. 

d. Perubahan volume air dikurang volume awal air, sehingga nilai 

selisih tersebut merupakan volume dari serat lengkuas. Lalu 

menghitung massa dan volume menggunakan rumus massa jenis. 

4.  Membuat vacuum chamber. 

5.  Mempersiapkan resin epoksi dengan hardener (katalis). 

6.  Membuat cetakan berbahan komposit serat gelas. 

Cetakan komposit dibuat dengan cara membentuk plat akrilik seperti 

spesimen sesuai standar ASTM 638-03 dengan ukuran yang sesuai 

dengan Type I. plat akrilik diletakkan ditengah wadah yang terbuat dari 

kaca. selanjutnya wadah dilapisi dengan menggunakan wax, setelah itu 

menuangkan resin poliester dan penambahan lembaran serat gelas 

kedalam wadah. Setelah cetakan mengering, lalu melepaskan cetakan 

dari wadah dan plat akrilik sehingga ditengah cetakan sudah terbentuk 

seperti spesimen. 
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7.  Pencetakan spesimen. 

a. Membersikan cetakan dengan kuas yang dibahasi alkohol. 

b. Mengoleskan wax pada permukaan cetakan dan permukaan dalam 

tutup cetakan agar cetakan komposit tidak menempel pada komposit 

saat dilepas. 

c. Menyiapkan wadah tempat bercampurnya resin dengan hardener 

dari gelas ukur yang diberi penutup wadah berbahan akrilik dan 

dilapisi dengan tape sealant agar tidak ada udara yang masuk 

(kondisi vakum). 

d. Penutup wadah dilubangi sebanyak 2 buah lalu disambungkan 

dengan 2 buah selang, selang pertama untuk    mengaliran resin atau 

hardener menuju wadah dan selang kedua disambungkan dari 

menuju pompa vakum. 

e. Mencampurkan resin epoksi dengan hardener dengan perbandingan 

1:1 kedalam wadah pencampur dengan cara menggunakan 

timbangan. 

f. Mengaduk campuran resin dengan hardener hingga merata 

menggunakan batang pengaduk. 

g. Memasukkan wadah pencampur yang terisi polimer kedalam vacuum 

chamber dan menggunakan pompa vakum dengan tujuan untuk 

mengangkat void yang terjebak pada resin. Setelah itu wadah 

pencampur dikeluarkan kembali dari vacuum chamber. 

h. Menyusun lembaran serat kedalam cetakan sebanyak tiga lembar. 

i. Memberi sisi permukaan cetakan dengan menggunakan tape sealant. 
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j. Menutup cetatan dengan penutup berbahan akrilik setebal 10 mm 

yang telah dilubangi sebanyak dua buah. Lubang pertama untuk 

selang aliran resin masuk kecetakan dari wadah pencampuran, dan 

lubang kedua untuk menghisap aliran dalam cetakan dengan 

menggunakan pompa vakum. Setelah ditutup, melapisi sisi cetakan 

dengan tape sealant untuk mencegah udara masuk kedalam cetakan. 

k. Menjepit cetakan spesimen yg telah tertutup dengan menggunakan 

alat C-clamp agar tape sealant yang ada pada sisi cetakan dapat 

menempel secara optimal. 

l. Menghubungkan selang dari wadah pencampuran ke penutup 

cetakan dan selang dari cetakan ke pompa vakum, lalu sisi-sisi antar 

selang dan penutup diberi tape sealant. 

m. Menyalakan pompa vakum, lalu cetakan dibuat vakum dengan 

menjepit selang wadah pencampuran hingga tekanan pada sistem 

cetakan tertahan 25 inHg. 

n. Memeriksa cetakan masih ada atau tidak kebocoran pada cetakan 

hingga tetap tertahan di 26 inHg dan dibiarkan selama 10 menit. 

o. Memasukkan selang wadah pencampuran kedalam resin yang 

tercampur hardener, lalu melepaskan penjepit yang terpasang 

sebelumnya, sehingga resin mengalir kedalam cetakan. 

p. Ketika resin telah memenuhi cetakan, cairan resin yang berlebih 

akan mengalir melalui selang keluar dan masuk menuju vacuum 

chamber. Selang masuk dan selang keluar cetakan dijepit untuk 

menghentikan aliran yang dihisap. 
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q. Komposit dibiarkan selama 24 jam pada proses pengeringan lalu 

melepaskan komposit dari cetakan. 

r. Melakukan curing  pada komposit dengan menggunakan inkubator 

dengan suhu 80 C. 

8.  Finishing spesimen uji 

a. Mengamplas komposit untuk menyesuaikan ukuran kembali sesuai 

standar. 

b. Tahap akhir, pemberian label pada setiap spesimen uji. 

9.  Pengujian komposit 

Setelah spesimen uji dibuat, dilakukannya pengujian dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Uji tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan 

tarik dari suatu bahan khususnya komposit. Pengujian ini dilakukan 

dengan mesin uji tarik. 

b.  Pengamatan struktur perpatahan komposit dengan menggunakan  

Mikroskop dan Scanning Electron Microscope (SEM). 

c.  Jumlah spesimen uji 

Spesimen uji untuk serat lengkuas ini dibuat sebanyak 15 spesimen, 

tiap jenis kompositnya ada 3 sampel dengan uji tarik untuk setiap 

perbandingan fraksi massa serat lengkuas. 
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Tabel 1. Jumlah spesimen yang akan diuji 

Nama 

Pengujian 

Fraksi Massa 

2 % 3 % 4 % 

Tarik 5 5 5 

Jumlah 5 5 5 

 

d.  Data spesimen uji 

Setelah melakukan uji tarik pada material komposit, adapun 

diperlukan pendataan berdasarkan tiap-tiap spesimen yang ada 

mengenai ukuran nilai uji tarik dan beberapa hasil perhitungan yang 

akan diambil. 

Tabel 2. Data perhitungan hasil pengujian tarik 

No.  
Lo 

(mm) 

A 

(m
2
) 

P 

(N) 

   

(mm) 
  

 

 
   = 

  

 
   

 

 
 

S.1  

1        

2        

3        

4        

5        

S.2  

1        

2        

3        

4        

5        

S.3  

1        

2        

3        

4        

5        
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10. Alur proses penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Gambar 28. Diagram alur Penelitian

Studi Literatur dan Survei Lapangan 

Tahap Persiapan 

Pengekstrakan Serat Lengkuas 

Perlakuan Alkali NaOH 5% pada 

Serat Lengkuas 

Pembersihan Serat Lengkuas dengan 

Air dan Aquades 

Pembuatan Spesimen sesuai 

Standar Uji Tarik ASTM D 638-03 

Pengujian 

Uji Tarik ASTM D 

638-03 

Pengamatan menggunakan mikroskop dan 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

Mulai 

   1.  Analisa data dan pengumpulan data 

   2.  Pembahasan 

  1. Kesimpulan 

  2. Saran 

Selesai 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 

1. Nilai kekuatan tarik tertinggi pada setiap spesimen komposit serat 

lengkuas yaitu komposit serat 4% dengan nilai 26,888 MPa dan kekuatan 

tarik terendah yaitu pada spesimen komposit serat 3% dengan nilai 7,121 

MPa. 

2. Nilai rata-rata regangan tertinggi yaitu pada sampel komposit serat 4% 

dengan nilai regangan 6,96% dan yang terendah dimiliki pada sampel 

komposit serat 2% dan 3%, dengan nilai regangannya yaitu 5,30% 

3.  Nilai modulus elastistas tertinggi yaitu pada spesimen komposit serat 4% 

dengan nilai 0,834 GPa dan modulus elastisitas terendah yaitu pada 

sampel  komposit serat 3% dengan nilai 0,234 GPa. 

4. Perbandingan antara nilai teoritis dan eksperimen, keseluruhan hasil 

kekuatan tarik pada komposit serat lengkuas masih dibawah nilai teoritis. 

Begitu juga dengan modulus elastisitas masih dibawah nilai teoritis 

dikarenakan adanya void yang terjebak dalam komposit yang 

menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan didalam komposit. 
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5. Mekanisme tegangan komposit serat lengkuas hingga terjadinya putus 

yaitu ketika komposit diberikan beban, matrik menerima konsentrasi 

beban hingga ke serat. polimer terlebih dahulu mengalami polimer 

breaking hingga sampai serat mengalami fiber breaking tanpa terjadinya 

pullout. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pada hasil penelitian yang telah diuraikan, perlu diusahakan keseragaman 

pada proses pembuatan komposit ini agar nilai dari setiap spesimen yang 

diuji menghasilkan nilai yang lebih mendekati keseragaman. 

2. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai metode vacuum resin 

infusion pada pencetakan komposit ini agar void yang terjebak pada 

komposit dapat diminimalisir. 

3. Mengupayakan kondisi serat dalam keadaan lurus dan merata pada 

penyebaran serat kedalam cetakan sehingga pembebanan yang diterima 

serat dapat merata. 
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