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ABSTRACT 

  

STUDY OF THE EFFECT OF CELLULOSE LEVEL ON TENSIBLE 

PROPERTIES OF NATURAL RUBBER COMPOSITES 

  

By 

M. IQBAL ADI NUGRAHA 

  

Composite is a combination of two or more materials to produce material 

properties required by humans. Natural rubber is one of the renewable materials 

that can be used in the manufacture of composites. This study aims to determine 

the effect of cellulose content contained in natural fibers on the tensile properties 

of natural rubber and natural fiber composites. In this study, the materials used 

were natural rubber and natural fibers with variants of pineapple leaf fiber with 

50.98% cellulose content, young coconut coir fiber with 33.10% cellulose content 

and banana stem fiber with 33.10% cellulose content. The first process of making 

this composite is filtering natural rubber with a 100 filter mesh and preparing the 

fiber, then mixing natural rubber with formic acid and pouring it into the mold. 

After that the specimen was pressed with a load of 8 tons for 30 minutes. Finally, 

the specimens were dried in an oven at 150°C. The test carried out is a tensile test 

which produces the highest average tensile strength value for natural rubber-

pineapple fiber composites of 6.53 MPa and the lowest average value of natural 

rubber-banana fiber composites is 0.32 MPa. The level of cellulose content in the 

fiber affects the strength produced and the bond formed as seen in the SEM photo 

observations. In the SEM photo observation, it can be seen that the bond between 

natural fibers and natural rubber is higher, the higher the cellulose content in 

natural fibers makes a good bond or homogeneous bond between natural rubber 

and natural fibers formed. 

  

Keywords: Composite, Cellulose, Natural Rubber, Natural Fiber, Tensile 

Test, SEM. 

  

  

  

  

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

STUDI PENGARUH KADAR SELULOSA TERHADAP SIFAT TARIK 

KOMPOSIT KARET ALAM 

 

Oleh 

M. IQBAL ADI NUGRAHA 

 

Komposit merupakan penggabungan dua material atau lebih untuk menghasilkan 

sifat material yang dibutuhkan oleh manusia. Karet alam merupakan salah satu 

material terbaharukan yang dapat digunakan dalam pembuatan komposit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar selulosa yang 

terkandung didalam serat alam terhadap sifat tarik komposit karet alam dan serat 

alam. Dalam penelitian ini material yang digunakan adalah karet alam dan serat 

alam dengan varian serat daun nanas dengan kadar selulosa 50.98%, serat sabut 

kelapa muda dengan kadar selulosa 33.10% serta serat batang pisang dengan 

kadar selulosa 33.10%. proses pertama pembuatan komposit ini yaitu menyaring 

karet alam dengan saringan 100 mesh serta mempersiapkan serat, kemudia 

melakukan pencampuran karet alam dengan asam formiat dan dilakukan 

penuangan kedalam cetakan. Setelah itu spesimen di press dengan beban 8 ton 

selama 30 menit. Terakhir, spesimen dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

150°C. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik yang menghasilkan nilai 

rata-rata kekuatan tarik tertinggi pada komposit karet alam-serat nanas sebesar 

6.53 MPa dan nilai rata-rata kekuatan tarik terendah pada komposit karet alam-

serat pisang sebesar 0.32 MPa. Tingkat kadar selulosa pada serat mempengaruhi 

kekuatan yang dihasilkan serta ikatan yang terbentuk seperti pada pengamatan 

foto SEM. Pada pengamatan foto SEM dapat dilihat ikatan antara serat alam dan 

karet alam, semakin tinggi kadar selulosa pada serat alam membuat terbentuknya 

ikatan yang baik atau ikatan homogen antara karet alam dan serat alam. 

 

Kata kunci: Komposit, Selulosa, Karet Alam, Serat Alam, Uji Tarik, SEM. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Pada 2017-2018 terjadi peningkatan produksi hasil pertanian karet alam  

dari 159.813 ton menjadi 192.133 ton di provinsi lampung (Data Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, 2018). Karet alam di Lampung terbilang relatif 

murah, hal ini dikarenakan oleh kurangnya pemahaman petani karet 

mengenai cara pemrosesan karet olahan agar menghasilkan produk yang 

berkualitas sehingga dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu 

peningkatan nilai ekonomis karet adalah dengan membuat komposit dengan 

matriks karet alam. 

 

Dalam penelitian ini serat alam yang digunakan yaitu serat sabut kelapa 

muda, serat pelepah pisang, dan serat daun nanas yang merupakan 

komponen dari material komposit karet alam guna mengetahui pengaruh 

selulosa yang terkandung dalam tiga serat alam tersebut menggunakan 

metode uji tarik (tensile strenght). Hal ini dikarenakan ketiga serat alam 

tersebut memiliki perbandingan kadar selulosa yang tidak terlalu dekat, 

sehingga dapat menghasilkan efek yang signifikan. 

 

Serat sabut kelapa muda, serat pelepah pisang, dan serat daun nanas di dapat 

dari tanaman kelapa, tanaman pisang dan tanaman nanas yang merupakan 

tanaman komoditas yang berkebang dengan sangat pesat di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian Junita barus terlampir data, di provinsi Lampung 

sendiri, terdapat luas lahan kering dalam (126.129 ha) dengan luas areal 

128.096 ha luas tanaman kelapa dan 104.770 ton produksi tanaman kelapa 

(Barus, 2013). 
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Data tersebut menunjukan bahwa luas areal dari tanaman kelapa cukup 

banyak di provinsi Lampung. Samapai sekarang bagian dari kelapa yang 

diolah masih terfokus kepada daging buahnya saja, sedangkan sisanya 

hanya diolah secara tradisional. Berdasarkan data persentase sabut kelapa 

dari buah kelapa lumayan banyak, yaitu 35% dari total berat (Indahyani, 

2011). Namun ketersediaan ini kurang dimaksimalkan dengan tidak 

mengolahan sabut kelapa secara tuntas. 

 

Selanjutnya pohon pisang merupakan tanaman yang dapat beratahan dari 

dataran tinggi dan kekeringan, di Indonesia umumnya tanaman ini dapat 

tumbuh di daratan rendah sampai pegunungan tinggi setinggi 2.000 mdpl. 

Tanaman pisang akan tumbuh lebih baik jika ditanam ditanah yang kaya 

humus, mengandung kapur atau tanah subur, sehingga tanaman pisang 

tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia termasuk Lampung. (Sesanti et 

all, 2018). 

Bahan selanjutnya adalah tanaman nanas, terdapat perusahaan PT. Great 

Giant Pinneaple di lampung yang merupakan industri nanas terbesar ketiga 

di Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis dan tanah yang ada di 

Lampung strategis untuk tempat tumbuhnya tanamanan nanas, sehingga 

banyak ditemukan tanaman nanas di Lampung (Muhajir, 2016). 

 

Selulosa merupakan sumber daya alam yang mudah ditemukan di alam serta 

dapat diperbaharui. Selulosa merupakan salah satu polimer alam 

polisakarida dengan rantai linear yang tersusun dari dua unit 

anhidroglukosida berulang yang mencapai 10.000-15.000 unit. Saat ini serat 

selulosa banyak digunakan guna pemenuhan pulp kertas dan telah banyak 

digunakan sebagai material pengisi (filter) pada komposit berbagai polimer 

seperti thermoplastik, coating, dan foam (Athanasia, 2018). 

 

Berdasarkan penelitian Saleh et al. (2009), mengenai pembuatan pulp dari 

sabut kelapa muda, diperoleh kadar selulosa tertinggi sebesar 88,50% pada 
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kondisi perlakuan konsentrasi NaOH 10%, temperatur 100ºC dan waktu 

pemasakan 120 menit. Kemudian berdasarkan penelitian Bahri (2015) 

Pelepah pisang memiliki kandungan α-selulosa sebesar 83,3%. Dan 

berdasarkan penelitian Hidayat (2008), disebutkan bahwa terdapat 69,5-

71,5% selulosa dalam serat daun nanas (Hidayat P, 2008). Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui perbandingan kadar selulosa yang terdapat pada 

serat sabut kelapa muda, serat pelepah pisang, dan serat daun nanas berbeda. 

 

Pengembangan teknologi ramah lingkungan semakin serius dikembangkan. 

Salah satunya adalah teknologi komposit dengan material serat alam 

(Natural Fiber). Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan tersedianya 

sumber daya alam sehingga mendukung pemanfaatan sumber daya alam 

secara langsung (Nurudin, 2011). 

 

Ada dua jenis material penyusun pada komposit yaitu matriks dan 

fiber/serat (reinforcement). Fungsi dari serat itu sendiri adalah menjadi 

penyangga, sedangkan fungsi dari matriks yaitu untuk mengikat 

penyangganya dan menjaga agar fiber tidak bergerak. Sehingga keduanya 

akan menghasilkan material yang keras, kuat, namun ringan (Handayani, 

2018). 

Karena penggunaan dari material komposit semakin besar, serta 

meningkatnya penggunaannya yang semakin luas contohnya dari yang 

sederhana baik skala kecil maupun besar, pada akhirnya material tersebut 

memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bahan teknik alternatif 

lainnya seperti harganya yang ekonomis, dapat meredam suara, ramah 

lingkungan, mempunyai massa jenis rendah, kuat, ringan, tahan korosi, 

mudah didapatkan, dan jumlahnya yang berlimpah serta dapat diperbaharui 

(Nugroho, 2016). 

 

Komponen dari pembentuk komposit adalah matrik dan penguat. Komposit 

sendiri dapat dibedakan dan digolongkan menjadi tiga antar lain yaitu Metal 

Matriks Composite (MMC) dimana logam adalah matriksnya, kemudian 
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Ceramic Matriks Composite (CMC) yang menggunakan matriks ceramic 

dan yang terakhir adalah Polymer Matriks Composite (PMC) yang 

menggunakan matriks polymer. Biasanya matriksnya adlah polimer alam 

dan menggunakan serat buatan sebagain reinforce dengan bahan dasar yaitu 

serat karbon. Namun, penggunaan jenis material tersebut akan menimbulkan 

masalah terhadap lingkungan karena akan sulit terdegradasi oleh alam. 

Sehingga serat alami merupakan sebuah usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi dampak lingkungan karena mudah terurai secara alami 

(Rodiawan et al, 2016).  

 

Matriks dalam penelitian ini menggunakan karet alam. Karet alam meru 

pakan getah yang berasal dari pohon karet (hevea brasiliensis) yang banyak 

terdapat di Provinsi Lampung, dengan data penghasilan karet untuk 

diekspor dari Provinsi Lampung sebanyak 19.000 ton.  

Terdapat beberapa metode pengujian yang dapat dipakai guna mengetahui 

kekuatan suatu material. Salah satunya yaitu melakukan pengujian tarik 

(tensile strength). Material mengalami tegangan dan deformasi selama 

pemprosesan dan penggunaan. Deformasi plastis merupakan salah satu yang 

dibutuhkan. Fungsi yang semula diinginkan dari material akan selesai jika 

terjadi perpatahan, baik akibat beban berlebih, impak yang tiba-tiba atau 

bahkan gradien panas yang tajam. 

 

Uji tarik bertujuan untuk mengetahui tegangan, regangan, modulus 

elastisitas material dengan cara memberikan beban tarik secara perlahan 

sampai material komposit putus. Hasil dari uji tarik menghasilkan kekuatan 

tarik yang diukur dengan menarik sekeping sampel dengan dimensi yang 

seragam. Kekuatan tarik merupakan besar beban maksimum persatuan 

daerah penampang awal dari specimen yang diuji (Kartini, 2002). Sehingga, 

kekuatan tarik akan menghasilkan  kekuatan bahan atau material terhadap 

gaya tarik. 
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Atas dasar hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna 

mengetahui pengaruh kadar selulosa dari tiga jenis serat alam yang berbeda 

terhadap sifat mekanis material komposit karet alam menggunakan metode 

pengujian tarik (tensile strength), sehingga didapatkan nilai kekuatan tarik 

dari material komposit karet alam dengan menggunakan tiga serat alam 

yang berbeda yaitu serat sabut kelapa muda, serat pelepah pisang, serat daun 

nanas. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

         1.2.1   Mengetahui pengaruh kadar selulosa dari tiga jenis serat alam yang 

berbeda   terhadap sifat tarik komposit bermatriks karet alam. 

 1.2.2 Mengetahui mekanika kegagalan komposit melalui pengamatan 

dengan SEM (Scanning Electron Microscopy). 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini akan dibatasi oleh 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahan pengisi (filler) pada karet alam menggunakan serat alam berupa 

serat sabut kelapa muda, serat pelepah pisang dan serat daun nanas. 

2. Penambahan serat pada karet alam dilakukan dengan pencampuran 

manual. 

3. Pengujian mekanik yang dilakukan yaitu uji tarik dan pengamatan 

analisa morfologi kegagalan dengan foto SEM. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini tersusun atas lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang berisi peristiwa atau 

masalah yang menjadi dasar atas tujuan dari penelitian ini. Bab ini juga 

berisi tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan dari 

penelitian ini. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pembahasan penelitian berlandaskan pada teori dari 

beberapa literatur. Teori literatur akan dijadikan dasar dan kajian dalam 

memecahkan masalah pada penelitian ini. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, 

tempat penelitian, diagram alur penelitian, penyiapan alat dan bahan uji, 

prosedur pembuatan spesimen uji. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan data-data yang diperoleh dari penelitian dan 

pembahasan mengenai studi kasus yang diteliti lalu dilanjutkan dengan 

melakukan analisa, sehingga didapatkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan keseluruhan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan juga saran yang akan disampaikan tentang penelitian 

yang di lakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Memuat mengenai referensi-referensi yang digunakan sebagai sumber 

dari penulisan sebagai penunjang dari penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komposit 

Komposit adalah system yang tertata melewati pencampuran dua material 

atau lebih yang berbeda, bentuk dan komposisi material tidak larut satu 

sama lain. Biasanya, bahan komposit merupakan bahan yang memiliki 

beberapa sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap komponennya. 

Sehingga dapat diketahui bahwa kombinasi atas pengertian tersebut tidak 

terbatas pada bahan matriknya (Saito, 1985). 

 

Komposit berasal dari kata “to compose” yang artinya menyusun atau 

menggabung. Secara sederhana dapat dipahami bahwa komposit adalah 

material gabungan dari dua atau lebih material yang berbeda. Sehingga 

komposit merupakan suatu bahan yang merupakan gabungan atau campuran 

dari beberapa material pada skala makroskopis untuk membentuk material 

ketiga yang mempunyai manfaat lebih (Fajar et al, 2013). Pada 

perkembangannya komposit memiliki keuntungan-keutungan atas 

penggunaannya, seperti konstruksi ringan, kuat dan tidak terpengaruh oleh 

korosi (Wirjosentono, 1995). 

 

Bahan komposit bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk memilih 

bahan yang tepat, proporsi, baik komponen, distribusi, tekstur kristografi, 

morfologi, serta struktur dan komposisi antar komponennya, sehingga dapat 

menghasilkan komposit terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Karena inilah, 

bahan komposit dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknologi 

terkait elektronik, energi, konstruksi, biomedis dan industri lainnya 

(Deborah, 2009). 
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Material komposit adalah bahan gabungan secara makro dan di definisikan 

sebagai sebuah sistem material yang tersusun dari campuran dua atau lebih 

unsur utama yang berbeda dalam bentuk atau komposisi material dan tidak 

dapat dipisahkan (Schwartz, 1984). Dengan penggabungan dua atau lebih 

material berbeda, dapat diperbaiki dan dikembangkan sifat-sifat mekanik 

dan fisik dari material-material tersebut antara lain: (Sulistijono, 2013). 

a) Konduktivitas Termal 

b) Ketahanan Fatik 

c) Kekuatan 

d) Tampilan 

e) Kekakuan  

f) Ketahanan Korosi 

g) Ketahanan Gesek 

h) Insulasi Listrik 

i) Berat 

j) Insulasi Panas 

 

Manfaat utama dari material komposit yaitu kekuatan dan kekakuan yang 

tinggi, digabungkan dengan densitas yang rendah jika dibandingkan dengan 

bulk material, sehingga memungkinkan untuk mendapat material yang 

ringan (Campbell, 2010). 

Material komposit terdiri dari dua penyusun yaitu matriks dan reinforced:  

1. Matriks 

Matriks merupakan fasa yang memberi bentuk pada struktur komposit 

dengan mengikat penguat secara bersamaan. Karakteristik yang dimiliki 

matriks pada umumnya adalah ulet, dan memiliki kekuatan serta 

rigiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan reinforcednya 

(Sulistijono, 2013). Fungsi dari matriks ini yaitu: 

a. Matriks mengikat fibre, agar tetap sejajar dengan arah tegangan. 

Beban yang diberikan pada komposit di distribusikan ke fibres dan 

memungkinkan komposit menerima compression, flexural, maupun 
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shear force. Kemampuan komposit  menerima beban tergantung 

pada matriks sebagai media yang mentransferkan beban, dan juga 

didukung oleh efisiensi dari transfer beban yang berkaitan dengan 

kualitas dari ikatan antara matriks dan fibres. 

b. Matriks melindungi reinforcing filaments dari kerusakan mekanik, 

seperti abrasi serta kondisi lingkungan (Nayiroh, 2013). 

c. Matriks menyumbang beberapa sifat seperti kekakuan, dan 

ketangguhan serta tahanan listrik (Nayiroh, 2013).  

2. Penguat 

Penguat (Reinforced) merupakan penguat yang ditempatkan dalam 

matriks pada komposit serta harus memiliki kekuatan mekanik yang 

lebih tinggi dari matriksnya. Penguat tidak selalu berfungsi untuk 

meningkatkan sifat mekanik komposit dan memberi efek penguatan, 

namun juga dapat digunakan untuk mengubah sifat-sifat fisik seperti 

sifat tahan aus, koefisien friksi, atau konduktifitas termal 

 

Terdapat dua penyusun komposit atau lebih yang menimbulkan beberapa 

daerah dan istilah penyebutannya adalah matriks, sebagai penyusun dengan 

fraksi volume terbesar. Selanjutnya reinforced sebagai penahan beban 

utama, interphase sebagai pelekat antar dua penyusun, dan interface sebagai 

permukaan phase yang berbatasan dengan phase lain ditunjukan pada 

gambar 1 : 
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Gambar 1. Struktur Komposit (Nayiroh, 2013). 

Karakteristik dari komposit ditentukan oleh: (Parmono, 1989). 

a. Material penyusun komposit ditentukan berdasarkan karakteristik 

material penyusun, menurut rule ofmixture sehingga hasilnya 

akan berbanding secara proposional. 

b. Bentuk dan penyusunan struktural dari komposit akan 

mempengaruhi karakteristik komposit. 

c. Interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit 

ini. 

 

Berdasarkan struktur dapat dibagi menjadi dua yaitu struktur laminate dan 

sandwich, kedua struktur komposit tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Komposit (Diharjo dan Triyono, 2003). 

 

Kemudian, Semakin kecil bahan (diameter serat mendekati ukuran kristal) 

maka semakin kuat bahan tersebut, hal ini dikarenakan minimnya cacat pada 

material (Diharjo dan Triyono, 2003). 
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Berdasarkan jenisnya, serat dapat digolongkan jadi dua yaitu serat alam 

(nature fiber) dan serat sintetik atau serat buatan. Natural fiber adalah fiber 

yang berasal dari tumbuhan dan hewan dan memiliki bentuk seperti benang. 

Bentuk serat didapatkan melalui beberapa tahap pemerosesan tergantung 

dengan karakter bahannya. 

 

Natural fiber yang berasal dari tumbuhan dapat dipisahkan menjadi tiga 

jenis yaitu (1) serat batang antara lain berupa rami, kenaf, rosela, dan yute; 

(2) serat buah antara lain berupa kapas dan kapuk; dan (3) serat daun antara 

lain berupa abaka, sisal, dan nanas. Serat alam memiliki keunggulan utama 

berupa kandungan selulosa yang tinggi. Selulosa merupakan polimer 

berantai panjang polisakarida karbohidrat, dari β-glukosa (Elda dan 

Nurindah, 2017). 

 

 

2.2 Klasifikasi Komposit 

Dibedakan dari jenis matriksnya, terdapat klasifikasi terhadap komposit 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Klasifikasi Komposit Berdasarkan Jenis Matriks (Callister, 2001) 

 

a. Polymer matrix composite (PMC) 

Pada komposit ini matriksnya adalah polymer dengan fibres sebagai 

reinforcednya. 
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b. Metal matrix composite (MMC) 

Logam ulet adalah matrik dalam komposit jenis ini. Material ini 

dimanfaatkan pada temperatur yang lebih tinggi. Keuntungan 

komposit ini dibandingkan dengan PMC yaitu temperatur operasinya 

yang lebih tinggi.  

c. Ceramic matrix composite (CMC) 

Komposit ini menggunakan keramik sebagai matriksnya. Secara 

inheren tahan terhadap oksidasi dan juga kerusakan pada temperatur 

tinggi.  

 

Komposit dapat juga dibedakan berdasarkan jenis penguatnya seperti pada 

gambar 4: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Klasifikasi Komposit Berdasarkan Jenis Penguat (Nayiroh, 2013). 

 

a. Particulate Composite 

Particulate Composite menggunakan penguat berbentuk partikel. 

Peran partikel adalah membagi beban agar menyebar merata dalam 

material serta menghambat deformasi plastik matriks yang ada di 

sekitar partikel. Partikel dapat dibagi menjadi beberapa jenis: 

(Sulistijono, 2013).  

1. Partikulat, aspek rasio panjang terhadap diameter kurang dari 5 

mikrometer. 

2. Dispersoidal, sama dengan partikulat bahkan diameternya 

kurang dari 1 mikrometer. 
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3. Platelet, berbentuk plat dengan rasio diameter terhadap 

ketebalan lebih besar dari 2 mikrometer. 

4. Fiber pendek (Mat), berbentuk silinder dengan rasio panjang 

terhadap diameter lebih besar dari 5 mikrometer. 

5. Whiskers, berbentuk kristal tunggal yang memanjang, dengan 

rasio panjang terhadap diameter lebih besar dari 10 mikrometer.   

b. Fiber Composite 

Serat berfungsi sebagai penopang kekuatan dari komposit, 

sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit bergantung dari 

serat yang digunakan karena tegangan yang digunakan pada 

komposit awalnya diterima oleh matrik kemudian diteruskan 

pada serat, sehingga serat yang akan menahan beban sampai 

kepada beban maksimum. Oleh sebab itu, serat harus 

mempunyai tegangan tarik dan modulus elastisitas yang lebih 

tinggi dari pada matrik penyusun komposit. Parameter serat 

pada komposit antara lain: 

1. Distribusi 

2. Konsentrasi 

3. Orientasi 

4. Bentuk 

5. Ukuran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Parameter Fiber Pada Komposit (Callister, 2001). 
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c. Structural Composite 

Komposite pada jenis ini biasanya terdiri dari material homogen, 

sifatnya tak hanya bergantung pada konstituen materinya saja, 

namun juga bergantug pada desain geometrinya terhadap 

struktur elemen.  

 

2.3 Karet Alam 

Lateks merupakan polimer isoprene dimana molekulnya berbobot tinggi. 

Lateks model ini punya ikatan 98% lebih dalam konfigurasi pada daya 

lentur atau elastisitas polyisoprene. ada 90% lebih cis-1,4 polyisoprene 

digunakan dalam industri karet Hevea (Tarachiwin, 2005). 

Molekul karet alam terdiri dari cis-1,4-polyisoprene, dengan sifat minyak 

dan panas tinggi, tidak tahan ozon. (Alam dan Rihayat, 2007). 

Keunggulannya yaitu memiliki sifat elastis yang tidak ada pada bahan lain 

(Masyrukan, 2013). Karet alam lebih kuat, dan tahan terhadap benturan 

(Nabil et al., 2013). Berikut ini merupakan gambar karet alam murni yang 

dikumpulkan oleh petani karet alam: 

 

Gambar 6. Karet Alam 

Dalam hal ini, bahan pengisi merupakan bahan aditif utama dalam 

pencampuran karet alam. Bahan pengisi yang ditambahkan dalam matriks 

karet alam dapat meningkatkan berbagai macam sifat seperti kekuatan tarik, 

elastisitas, ketahanan sobek, kekakuan serta mengurangi biaya produksi 

(Nabil & Kumar, 2013). 
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Namun kerap terjadi ketergantungan kebutuhan akan bahan pengisi penguat 

untuk pembuatan komponen karet. Sehingga salah satu cara untuk 

menanggulanginya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam terbaru 

yang mempunyai potensi besar, biaya produksi yang rendah, ketersediaan 

yang melimpah serta ramah terhadap lingkungan.  

2.4 Serat (fiber) 

Secara garis besar, fiber dapat dibedakan menjadi dua yaitu serat alam, dan 

serat buatan. Natural fiber adalah serat yang berasal dari alam sedangkan 

polimer alam, polimer sintetik dan lainnya tegolong dalam fiber buatan. 

serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh manusia dengan  proses 

kimia termasuk dalam sintetis. 

Fiber dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utama yang menahan 

beban, sehingga kekuatan dari material komposit sangat tergantung pada 

kekuatan serat pembentuknya. Semakin kecil bahan atau diameter fiber yang 

mendekati ukuran kristal, maka semakin kuat material tersebut. Hal ini 

dikarenakan minimnya cacat pada material. 

 

Kokoh adalah kondisi yang diperoleh akibat kelenturan dan proses kerja 

yang mengubah struktur komposit sehingga menjadi keras pada pengujian 

kelenturan (Jonathan et all., 2013). Serat yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Serat sabut kelapa muda 

Kelapa adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku 

arenarenan atau Arecaceae. Kelapa dapat dimanfaatkan hampir semua 

bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan 

serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Kelapa juga adalah 

sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Tumbuhan ini 

diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia, namun 

kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. 
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Sabut kelapa terdiri dari serat dan gabus yang mengikat satu serat 

dengan serat lainnya. Serat adalah bagian yang penting dari sabut. 

Setiap butir kelapa mengandung serat 75% dari sabut, dan gabus 25% 

dari sabut. Dengan produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 milyar 

butir/tahun atau setara dengan 1,8 juta ton serat sabut, dan 3,3 juta ton 

gabus (Agustian & Askin 2003). 

 

                           

                         Gambar 7. Serat Kelapa Muda 

 

Sabut kelapa merupakan bagian terluar yang membungkus terpurung 

kelapa. Ketebalannya berkisar 5-6 cm yang terdiri atas lapisan luar 

(exocarpium) dan lapisan dalam (endocarpium). Endocarpium 

mengandung serat-serat halus yang dapat digunakan untuk pembuatan 

tali, karung, pulp, karpet, sikat, dan lain-lain. Satu butir buah kelapa 

menghasilkan 0,4 kg sabut yang mengandung 30% serat. Komposisi 

kimia dari sabut kelapa terdiri atas selulosa, lignig, pyroligneous acid, 

gas, arang, ter, tannin, dan potasium (Rindengan  Mahmud, 1995). 

Sabut kelapa jika diurai akan menghasilkan serat sabut (cocofibre) dan 

serbuk sabut atau cococoir, namun produk inti dari sabut adalah serat 

sabut. 

 

b. Serat pelepah pisang 

Pisang merupakan tanaman yang sudah ada sejak manusia ada. hal ini 

karena iklim indonesia cocok untuk tumbuhnya  tanaman pisang. 

Tanaman pisang mempunyai ciri-ciri yang mudah di bedakan dari jenis 
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tanaman lainnya, tanaman ini terdiri dari daun, batang, bunga dan 

buah.Pada bagian batang terdapat pelepah yang memiliki serat. Maka 

dari itu penulis melakukan penelitiaan pada pada serat pelepah pisang 

yang digunakan sebagai peguat komposit. 

                         

                         

                                Gambar 8. Serat Pelepah Pisang 

 

Sifat mekanik dari serat pelepah pisang mempunyai densitas 1,35 

gr/cm3 , selulosanya 63-64%, hemiselulosa (20%), serta lignin 5%, 

kekuatan tarik rata-rata 600 Mpa, modulus tarik rata-rata 17,85 Gpa 

dan pertambahan panjang 3,36 % (Lokantara, 2012). Diameter serat 

pelepah pisang adalah 5,8 μm, sedangkan panjang seratnya sekitar 

30,92-40,92 cm. 
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c. Serat daun nanas 

                   

 

                   

                               Gambar 9. Serat Daun Nanas 

 

Tanaman nanas merupakan salah satu tanaman yang mempunyai tinggi 

50-150 cm, daun panjang seperti pedang dengan tepi berduri ataupun 

tidak berduri, panjangnya 80-150 cm. Nanas merupakan tanaman yang 

tahan terhadap kondisi kering karena masuk dalam golongan 

Crassulacean Acid Metabolism. Tanaman nanas akan dibongkar 

setelah dua atau tiga kali panen untuk diganti bibit baru, sehingga 

limbah daun nanas terus berkesinambungan dan cukup potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai produk yang bernilai. 

 

Pada umumnya daun nanas diantarkan ke lahan untuk dipakai sebagai 

pupuk. Tanaman nanas dewasa dapat menghasilkan 70-80 lembar daun 

atau 3-5 kg dengan kadar air 85%. Setelah panen bagian yang menjadi 
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limbah terdiri atas daun 90%, tunas batang 9% dan batang 1%. Daun 

nanas mempunyai lapisan luar yang terdiri dari lapisan atas dan bawah. 

Diantara lapisan tersebut terdapat banyak ikatan atau helai-helai serat 

yang terikat satu dengan yang lain oleh zat perekat yang terdapat 

dalam daun (Lesiana, 2017). 

 

Serat daun nanas merupakan serat yang diambil dari daun nanas, 

memiliki selulosa ataupun non selulosa. Serat-serat dalam daun nanas 

akan memperkuat daun nanas saat pertumbuhannya. Dari berat daun 

nanas hijau dihasilkan kurang lebih sebanyak 2,5 sampai 3,5% serat 

serat daun nanas. Lapisan luar daun berupa pelepah yang memiliki sel 

kambium, klorofil, xanthophyl dan carotene yang merupakan 

komponen kompleks dari jenis tanin, serta lignin yang terdapat dari 

bagian tengah daun. Lignin juga terdapat pada lamela dari serat dan 

dinding sel serat. Serat yang diperoleh dari daun nanas muda 

kekuatannya relatif rendah dan seratnya lebih pendek dan serat nanas 

tidak menunjukkan pengurangan kekuatan dalam penyimpanan hingga 

6 bulan, sedangkan penyimpanan lebih dari 6 bulan akan menimbulkan 

penurunan kekuatan. Pengambilan serat daun nanas pada umumnya 

dilakukan saat usia tanaman berkisar 1 sampai 1,5 tahun. 

 

Serat yang berasal dari daun muda biasanya tidak panjang dan kurang 

kuat. Sedang serat yang dihasilkan dari daun yang terlalu tua, terutama 

tanaman yang pertumbuhannya di alam terbuka dengan intensitas 

matahari cukup tinggi tanpa pelindung, akan menghasilkan serat yang 

pendek kasar dan getas atau rapuh (short, coarse and brittle fibre). 

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan serat yang kuat, halus dan lembut 

perlu dilakukan pemilihan pada daun-daun nanas yang cukup dewasa 

yang pertumbuhannya sebagian terlindung dari sinar matahari. Serat 

nanas mampu menyerap keringat dan kelembaban. Bahan serat nanas 

bersifat kaku dan transparan, persis seperti bahan organdi, namun serat 

nanas bertekstur lembut, garis halus dan agak ringan. 



20 

 

2.5 Selulosa 

Selulosa merupakan contoh biopolimer alam yang cukup penting. Selulosa 

memiliki sifat yang hidrofilik, tidak larut dalam air, dan dapat digunakan 

sebagai pelarut organik. Bentuk morfologi dari selulosa yaitu kristal dan 

amorf yang kompleksSelulosa merupakan polisakarida dengan rumus 

(C6H10O5)n dan memiliki mikrofibril melalui ikatan dalam maupun luar 

molekuler (Gustinenda, 2017). 

 

α-Selulosa dipakai sebagai penduga atau penentu tingkat kemurnian 

selulosa. Sementara itu, β-selulosa adalah selulosa ikatan pendek, larut 

dalam larutan NaOH atau basa kuat dengan DP 15-90, dapat mengendap 

bila di diamkan. Sedangkan γ-Selulosa adalah sama dengan selulosa β, 

perbedaan hanya pada DP nya kurang dari 15. 

 

                    Gambar 10. Rumus Selulosa 

α-Selulosa merupakan kualitas yang paling tinggi (murni). Selulosa α > 92% 

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan 

propelan dan atau bahan peledak. Selulosa kualitas di bawahnya dipakai 

sebagai bahan baku pada industri kertas dan industri sandang/kain (serat 

rayon). Selulosa dapat disenyawakan dengan asam anorganik seperti asam 

nitrat, asam sulfat dan asam fosfat. Ketiga unsur tersebut memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi dari pada asam sulfat dan asam fosfat karena dapat 

digunakan sebagai sumber bahan baku propelan/bahan peledak pada industri 

pembuatan amunisi/mesin (Tarmansyah, 2015). 
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2.6 Hemiselulosa 

Hemiselulosa adalah heteropolisakarida yang mengandung gula terutama 

pentose. Ada dua atau lebih pentose pada hemiselulosa yang berbeda. 

Komposisi polimer hemiselulosa kerap mengandung sifat asam. Derajat 

polimerisasi hemiselulosa lebih rendah dan lebih mudah dibandingkan 

dengan selulosa serta tidak berbentuk serat-serat yang panjang (Kusnandar, 

2010).  

 

Nonkristalin adalah tipe hemselulosa dan tidak termasuk fiber, karena 

hemiselulosa gampang mengembang maka otomatis berpengaruh kepada 

jaringan yang terbentuk antara fiber pada saat pembentukan lembaran, lebih 

mudah larut dalam pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis dengan asam 

menjadi komponen monomernya yang terdiri dari glukosa, Dmanosa, 

galaktosa, silosa dan L-arabinosa. 

 

 

Gambar 11. Struktur Hemiselulosa 

 

Hemiselulosa termasuk kelompok polisakarida heterogen yang memiliki 

molekul rendah. Biasanya, jumlah hemiselulosa hanya 15 dan 30 % dari 

berat kering bahan lignoselulosa. Hemiselulosa befungsi menyatukan 

lembaran serat selulosa yang membentuk mikropfibril untuk menaikan 

stabilitas pada dinding sel. Hemiselulosa juga bersilangan dengan lignin 

dalam membentuk jaringan kompleks serta memberikan struktur yang lebih 

kuat (Suparjo, 2008). 
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2.7 Lignin 

Lignin merupakan komponen penyusun tumbuhan, yang berbeda-beda 

komposisi bahan penyusun tergantuk pada jenisnya. Lignin terdapat pada 

tanaman berbentuk pohon dan semak, lignin berfungsi untuk mengikat 

komponen penyusun lainnya, sehingga suatu pohon dapat berdiri dengan 

tegak. Lignin adalah gabungan dari zat yang saling berhubungan erat, 

mengandung karbon, oksigen dan hidrogen, tetapi unsur karbonnya lebih 

tinggi dibanding unsur  karbohidrat (Tillman dkk, 1989).  

 

Lignin sering digolongkan sebagai karbohidrat karena ikatannya dengan 

selulosa dan hemiselulosa dalam memperkuat dinding sel, namun lignin 

bukan karbohidrat. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi karbon yang lebih 

tinggi pada lignin (Suparjo, 2008). 

 

Gambar 12. Struktur Lignin 

 

2.8 Uji Tarik 

Uji tarik adalah cara pengujian yang paling mendasar. Pengujian ini 

terbilang sederhana dan sudah mendapatkan standarisasi di seluruh dunia, 

Misalnya di Amerika dengan ASTEMED dan Jepang dengan JIS 2241. 

Pengujian tarik ini adalah salah satu pengujian mekanik yang paling 

terkenal dan banyak dibutuhkan untuk mengetahui material terutama sifat 

mekanik untuk keperluan enginering (rekayasa). Besaran-besaran atau data 

yang ada dari pengujian ini adalah modulus elastisitas, kekuatan tarik, 

ketangguhan, dan renggangan. 
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Uji tarik digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan/material dengan 

cara memberikan beban gaya yang sesumbu. Hasil dari uji tarik dipakai 

untuk menemukan data baru teknik dan desain produk karena 

mengahasilkan data-data dari material yang diuji. 

 

Pada prinsipnya uji tarik adalah bentuk teknik specimen yang diuji harus di 

sesuaikan dengan standar yang sudah ada. Spesimen memiliki bermacam 

bentuk antara lain silindris dan berbentuk lempengan yang di tarik dengan 

beban tertentu sampai putus. Dari pengujiaan ini di dapat nilai hubungan 

beban tarik(F), terhadap perpanjangan specimen(∆L). selanjutnya, hasil data 

itu di konversikan menjadi kurva tegangan-renggangan dan dipakai untuk 

menentukan sifat mekanik logam yang akan di uji. Adapun data yang 

kemudian dimaksud adalah kekuatan tarik, elongasi, dan pertambahan 

panjang . Kurva tegangan renggangan material dibuat dari data uji tarik 

yang di dapatkan. 

 

Uji tarik adalah uji yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan suatu 

bahan/material dengan cara memberikan gaya yang searah, ukuran benda uji 

tarik sesuai dengan ukuran standar yang ada dan menggunakan mesin uji 

tarik kapasitas 20 KN. Kekuatan tarik, regangan tarik pada rumus 2 dan 

modulus elastisitas pada rumus 3. 

=𝐹𝐴 … … … … … … … … … (1) 

= kekuatan tarik (MPa)  

F = beban (N) 

A = luas penampang awal  

= Regangan  

l0 = Panjang mula-mula (mm)  

li = pertambahan panjang (mm)  

𝐸 = 
 

 
 

F 

 

E = Modulus Elastisitas (MPa) 
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 = Kekuatan Tarik (MPa) 

 = Regangan 

 

Uji tarik komposit karet memiliki dua bentuk spesimen yang pertama yaitu 

bentuk dumbbel dan staright. Bentuk dumbbel paling sering digunakan 

untuk pengujian tarik, sedangkan bentuk staight digunakan saat specimen 

tidak memungkinkan untuk dibuat dengan bentuk dumbbel. Bentuk dumbbel 

dibuat menggunakan alat pembentuk atau juga secara manual. Dimensi dan 

ukuran dumbbel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Dimensi ukuran bentuk spesimen dumbbel uji tarik. 

Dimensi Toleransi Die C (mm) 

A ±1 25 mm 

B Max 40 mm 

C Min 115 mm 

D ±6
B
 32 mm 

D-E ±1 13 mm 

F 2 19 mm 

G ±1 14 mm 

H ±2 25 mm 

L ±2 33 mm 

W ±00.5-0.00 6 mm 

Z ±1 13 mm 

 

Tabel tersebut menunjukan standarisasi ukuran dumbbel untuk melakukan 

uji tarik. Dumbbel dibentuk dari lembaran-lembaran kompon atau komposit 

karet alam dan dipotong minimal lima (5) dalam satu variasi pengujian 

untuk mendapatkan rata-rata nilai dari satu varian yang sama. Berikut ini 

gambar teknik dari proses pemotongan dengan standar uji (Fajar, 2016) 
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Gambar 13. Dimensi dan bentuk dumbbel ASTM-D 412. 

 

Gambar diatas menunjukan skema dumbbel dan dimensinya berdasarkan 

standar ASTM-D412 untuk pengujian tarik. Kemudian, hasil pemotongan 

disimpan dalam suhu ruang selama 42 jam. Pada proses uji tarik, specimen 

dijepit pada grip mesin uji tarik dan ditarik dengan kecepatan 500 

mm/menit. 

 

Uji tarik dilakukan dengan cara bahan uji atau spesimen ditarik pada kedua 

ujungnya dengan pembebanan dan memberikan pembebabanan atau gaya 

tarik searah atau dua. Skema uji tarik adalah sebagai berikut: (Viktor, 2013) 
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Gambar 14. Skema uji tarik 

 

Pada proses uji tarik akan menghasilkan nilai berupa gaya yang diberikan 

(F) untuk material uji dibagi dengan luas penampang mula-mula (A0) 

material uji, sebagai berikut: 


Maks = 

 

  
............................................. (4) 

Keterangan : 


Maks = Tegangan Maksimum (MPa) 

                          F = Gaya (N) 

                         A0 = Luas mula-mula (mm
2
) 

Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang (L) 

spesimen atau panjang akhir dibagi dengan panjang mula-mula (L0) 

spesimen seperti persamaan dibawah ini: 


Maks = 

 

  
 .............................................(5) 

Keterangan : 

 = Regangan maksimun (%) 

L = Pertambahan panjang (mm) 

              L0 = Panjang awal (mm) 

Panjang total merupakan pertambahan panjang dari keseluruhan spesimen 

(L) yang terjadi saat pertambahan panjang spesimen (L) ditambah panjang 

awal spesimen (L0) sebagai berikut: 

L = 
 

  
 ................................................(6) 
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Keterangan : 

                L  = Panjang total (mm) 

L = Pertambahan panjang (mm) 

               L0   = Panjang awal (mm) 

Modulus elastisitas (E) adalah kekuatan atau ketahan suatu material uji 

terhadap deformasi elastis. Modulus elastisitas ditentukan sepanjang garis 

elastis yang terjadi digaris tegangan dibagi dengan regangan, sebagai 

berikut: 

E = 
       
       

..........................................(7) 

Keterangan : 

                 E = Modulus elastisitas 


elastis = Tegangan (MPa) 


elastis = Regangan (%) 

 

 

2.9. Scanning Electron Microcospy (SEM) 

 

Scanning electron microscopy (SEM) adalah alat mikroskop yang 

menggunakan berkas elektron guna teknik pemeriksaan serta analisa 

permukaan yang berguna untuk mengetahui struktur mikro suatu material. 

SEM biasanya digunakan untuk menentukan faktor kegagalan spesimen, 

meliputi ikatan, dan komposisi permukaan partikel. 

 

SEM terdiri atas dua komponen utama yang pertama yaitu electron coloumn 

dan display console. Electron column merupakan model electron beam 

scanning. Display console merupakan elektron sekunder. tembakan elekton 

energi tinggi dihasilkan oleh electron gun yang kedua tipenya didasarkan 

dengan memanfaatkan kuat arus, proses detector. SEM merupakan proses 

menangkap elektron yang dipantulkan dan menentukan lokasi berkas 

elektron yang dipantulkan dengan intensitas tertinggi, arah tersebut 
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memberikan informasi tampilan pada sapesimen seperti dibawah ini: (Agus 

Sujatno et all, 2015) 

 

Gambar 15. Skema SEM  

 

Terhadap material yang bukan logam seperti isolator, hal ini akan berguna 

agar tampilan pada permukaan dapat dilihat dengan detil, dan permukaan 

material tersebut harus dilapisi emas seblum pengamatan. Metode pelapisan 

yang digunakan disebut evaporasi dan sputtering. 
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III. METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

sampel dan alat sebagai berikut: 

 

3.1 Tempat Penelitian  

Pembuatan spesimen material uji berbahan karet alam dan serat alam 

dilakukan di laboratorium material teknik Universitas Lampung dan 

pengujian sifat mekanik (uji tarik) dan uji SEM dilakukan di Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung. 

 

3.2    Bahan dan Alat 

A. Bahan yang digunakan dalam penelitian  

1. Karet Alam 

Karet alam merupakan bahan utama yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Karet alam yang digunakan yaitu lateks kebun. Lateks 

kebun berfungsi sebagai matriks dalam komposit, seperti gambar 16: 

 

Gambar 16. Karet Alam  
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2. Serat Alam 

 

Serat alam merupakan salah satu bahan utama dan bahan pengisi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Jenis serat alam yang digunakan ada 

tiga, antara lain: 

a. Pada gambar 17 yaitu serat sabut kelapa muda, serat sabut kelapa 

muda ini adalah serat yang digunakan sebagai bahan penyusun 

dalam material komposit yang di buat. Serat sabut kelapa muda pada 

penelitian ini memiliki kadar selulosa sebesar 33,1038% 

 

Gambar 17. Serat Kelapa Muda 

 

b. Pada gambar 18 yaitu serat batang pisang. Serat batang pisang yang 

sudah dikeringkan kemudian digunakan sebagai bahan pengisi 

material komposit dalam penelitian ini. Serat batang pisang yang 

digunakan dalam penelitian ini mengandung kadar selulosa sebesar 

33,2044%. 

 

Gambar 18. Serat Pisang 
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c. Pada gambar 19 terdapat serat daun nanas yang sudah dikeringkan. 

Serat daun nanas digunakan sebagai bahan pengisi material komposit 

dalam penelitian ini. Serat daun nanas yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki kadar selulosa sebesar 50,9866%. 

 

Gambar 19. Serat Daun Nanas 

Uji kadar selulosa dilakukan di laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, 

Politeknik Negeri Lampung. 

Tabel 2. hasil uji kadar selulosa  

No  Kode sampel Selulosa (%) 

1   Serat sabut kelapa 33,1038 

2 Serat batang pisang 33,0044 

3 Serat daun nanas 50,9866 

 

3. Asam Formiat atau Formoc Acid (HCOOH) 

Asam formiat merupakan bahan penggumpal dalam pembuatan karet 

alam dan komposit karet alam-serat alam. Asam formiat berfungsi 

sebagai katalis dalam komposit, asam formiat dapat dilihat pada gambar 

20. 

 

Gambar 20. Asam Formiat (HCOOH) 



32 

 

Tabel 3. Spesifikasi Asam Formiat 

Rumus kimia CH202 

Massa molar 46,025 g . mol -1 

Bentuk Cairan berasap tak berwarna 

Bau Menyengat, menembus 

Massa jenis 1.220 g/ML 

Titik lebur 8,4˚ C (47,1 ˚F;281,5K) 

Titik didih 100,8˚ C (213,4˚f;373,9K) 

Kelarutan dalam air larut 

Kelarutan Dapat larut dengan eter, aseton, 

etil asetat, gliserol, metanol, 

etanol larut sebagian dalam 

benzena, toluena, xilena 

Log P -0,54 

Tekanan uap 35 mmHg (20˚C) 

Keasaman (p K a) 3,75 

Basis konjugasi Format 

Kerentanan magnetik -19,90. 10
-6

 cm
3
/mol 

Indeks bias 1,2714 (20˚C) 

Viskositas 1.57 c P pada 268˚C 

 

4. NaOH 

Natrium hidroksida (NaOH) merupakan zat kimia yang akan  

digunakan untuk perlakuan kimia terhadap serat untuk 

menghilangkan zat seperti hemiselulosa dan lignin yang terkandung 

pada serat. NaOH yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar 2 
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Gambar 21. Natrium Hydroksida 

 

Tabel 4.  Spesifikasi NaOH 

Massa Molar 40 g/mol 

Densitas 2,1 g/cc 

Titik Didih 318 ℃ 

Titik Leleh 1390 ℃ 

 

B. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mixer  

Mixer digunakan saat proses pembuatan komposit karet alam dan 

juga sebagai alat pencampur karet alam dengan serat alam, mixer 

dapat dilihat pada gambar 22. 

 

Gambar 22. Mixer 
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2. Saringan 100 mesh 

Saringan 100 mesh merupakan alat yang digunakan untuk 

menyaring karet alam agar kotoran karet seperti bubur lateks, 

kayu tatal penyadapan terpisah dari karet alam. Saringan 100 

mesh dapat dilihat pada gambar 23. 

 

 

Gambar 23. Saringan 100 mesh 

 

3. Furnace 

Furnace merupakan mesin pemanas yang fungsinya adalah 

untuk melepaskan cairan air pada lembaran kompon atau pada 

proses curing, mesin furnace dapat dilihat pada gambar 24. 

 

 

Gambar 24. Furnace 
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Tabel 5. Spesifikasi Furnace 

Nebertherm lilienthal (Germany) 

Model L64/14 

Tahun Pembuatan 2000 

T Max, (ºC) 1400 

Daya, (kW) 13,0 

Arus, (A) 16/16/28 

Frekuensi (Hz) 50 

 

4. Timbangan Digital 

Timbangan digital merupakan salah satu alat yang berfungsi 

untuk menimbang atau menentukan variasi pencampuran bahan 

komposit yang akan digunakan seperti karet alam, serat alam dan 

cairan asam formiat, dapat dilihat pada gambar 25. 

 

 

Gambar 25. Timbangan Digital 

 

Tabel 6. Spesifikasi timbangan digital 

Tipe Timbangan digital 

Layar LCD display 

Kapasitas 10 Kg 

Dimensi ( P x L x T ) (cm) 24 x 16,5 x 3,5 

Berat 241 gram 
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5. Cetakan  

Cetakan merupakan alat yang digunakan pada proses 

pembentukan komposit yang berfungsi sebagai tempat 

pembentuk campuran menjadi bentukan lembaran kompon. 

Cetakan yang digunakan dapat dilihat pada gambar 26. 

 

 

Gambar 26. Cetakan 

 

6. Alat Press 

Alat press digunakan pada saat proses pembentukan lembaran 

kompon. Fungsi dari alat press untuk menekan cetakan yang 

berisi campuran karet alam, serat alam dan asam formiat dan 

diberikan beban sebesar 8 ton. Alat press dapat dilihat pada 

gambar 27. 

 

 

Gambar 27. Alat press 



37 

 

Tabel 7. Spesifikasi Alat press 

Nama Hydraulic Press Floor Type 20T 

Model KW0500137 

Kapasitas 20T 

Dimensi (P x L x T) (mm) 740 x 700 x 1800 

Berat 61 kg 

 

 

7. Alat uji tarik 

Alat uji tarik berfungsi guna mengetahui suatu nilai kekuatan 

tarik dari setiap spesimen karet alam serta spesimen variasi  pada 

pencampuran komposit karet alam-serat alam. Standar yang 

dipakai dalam pengujian ini adalah ASTM-D 412 dengan 

menggunakan metode dumbble seperti di tunjukan pada gambar 

28. 

 

 

Gambar 28. Dimensi spesimen uji ASTM-D 412 
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Alat uji tarik yang digunakan PUSPITEK Serpong dapat dilihat 

pada gambar 29.

 

Gambar 29. Mesin Uji Tarik 

 

8. Alat uji Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Fungsi dari alat uji SEM  adalah untuk melihat faktor-faktor 

kegagalan yang terjadi pada spesimen komposit karet alat-serat 

alam dengan menggunakan metode analisa morfologi permukaan 

pada daerah perputusan. Pengujian SEM dilakukan di lab terpadu 

FMIPA Universitas Lampung dapat dilihat pada gambar 30. 

 

 

Gambar 30. Alat Uji Scanning Electron Microscopy (SEM) 
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Tabel 8. Spesifikasi alat uji Scanning Electron Microscopy 

(SEM) 

Perbesaran 10 – 3.000.000 kali 

Depth of field 4 – 0,4 mm 

Resolusi 1 – 10 nm 

 

 

3.3    Prosedur Pembuatan Dan Pengujian Spesimen Uji Komposit 

 

Study literatur dilakukan dengan mengumpulkan data awal yang bertujuan 

untuk memahami permasalahan yang terdapat pada penelitian ini serta untuk 

menyusun konsep kerja yang akan dilakukan. Pada tahap awal, langkah-

langkah yang harus dilakukan adalah survey lapangan yang berhubungan 

langsung pada penelitian dan juga mengumpulkan data-data pengujian lain 

yang telah ada untuk membantu jalannya proses penelitian ini. Berikut ini 

adalah prosedur yang akan dilakukan dalam pembuatan komposit: 

A. Persiapan bahan 

Bahan yang digunakan diukur dan timbang sesuai dengan variasi 

campuran, sebagai berikut: 

 

Tabel  9. Variasi Campuran Karet Alam dan Serat  

Nama 

sampel 

Karet 

alam 

(KA) 

(%) 

Asam 

formiat 

(AF) 

(%) 

Serat 

sabut 

kelapa 

muda 

(SK) 

(%) 

Serat 

batang 

pisang 

(SP) 

(%) 

Serat 

daun 

nanas 

(SN) 

(%) 

Sampel A 100 2 10 10 10 

Sampel B 100 2 10 10 10 

Sampel C 100 2 10 10 10 
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B. Persiapan pembuatan sampel 

1. Mempersiapkan karet alam yang akan digunakan.  

2. Setelah mendapatkan getah karet alam (lateks kebun) kemudian 

disaring menggunakan saringan 100 mesh. 

3. Mempersiapkan serat alam yang akan digunakan dan asam formiat. 

4. Setelah mendapatkan sabut kelapa muda, batang pisang dan daun 

nanas kemudian masing masing diberi perlakuan untuk 

memisahkan serat dari material lain yang terkandung di dalamnya, 

yaitu: 

a. Sabut kelapa dikeringkan menggunakan sinar matahari terlebih 

dahulu kemudian dipisahkan serat dan kulit kelapa secara 

manual. 

b. Batang pisang, batang pisang yang baru ditebang di pisahkan 

terlebih dahulu hingga menjadi lembaran kemudian tiap 

lembaran di kelupas hingga terlihat bagian seratnya. 

Selanjutnya serat yang menempel pada batang pisang di angkat 

satu persatu dan kemudian dilakukan penjemuran dibawah 

sinar matahari hingga kering. 

c. Daun nanas, daun nanas yang sudah disiapkan selanjutnya di 

serut menggunakan sendok makan (secara manual) hingga 

bagian luar daun hancur, kemudian serat yang sudah terlihat 

pada daun di angkat dan dilakukan penjemuran dibawah sinar 

matahari hingga kering. 

5. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan antara lain seperti 

mixer, saringan 100 mesh, furnace, timbangan digital, cetakan, 

dongkrak hidrolik, stopwatch, alumunium foil. 
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C. Proses pembuatan sampel 

1. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan 

material uji ditimbang terlebih dahulu. 

2. Serat yang akan digunakan direndam dengan cairan NaOH 

sebanyak 5% dengan waktu perendaman selama 2 jam. 

3. Karet alam cair atau lateks kebun kemudian dimasukan kedalam 

wadah untuk melakukan proses mixer selama 2 menit. 

4. Lateks yang sudah di mixer kemudian di campurkan dengan asam 

formiat yang sudah di timbang menggunakan timbangan digital dan 

di mixer selama ± 10-15 detik. 

5. Setelah lateks dan asam formiat sudah tercampur, tuangkan 

campuran bahan tersebut kedalam cetakan yang sudah di siapkan. 

6. Letakan serat dengan varian 10% menggunakan metode 

unidirectional atau serat panjang satu arah di atas pemukaan lateks 

yang sudah di tuangkan ke dalam cetakan. 

7. Proses pelapisan antara serat dan lateks dilakukan sebanyak 5 

lapisan. 

8. Material uji yang sudah di cetak di dalam cetakan kemudian di 

diamkan selama ± 2 jam untuk proses pengerasan. 

9. Keluarkan material uji yang sudah di cetak kemudian lakukan 

proses pengepresan menggunakan alat press dengan beban sebesar 

8 ton selama 30 menit untuk memisahkan air yang terkandung di 

dalam material tersebut. 

10. Kemudian material uji di keringkan menggunakan mesin furnance 

atau oven dengan suhu 150ºC selama 10 menit agar tidak ada lagi 

kandungan air di dalamnya. 

11. Selanjutnya material uji yang sudah di keringkan menggunakan 

mesin furnace dikeluarkan dan dilakukan pemotongan sesuai 

geometri spesimen pada standar ASTM.  
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D. Alur Proses Penelitian 

Diagram alir yang akan dilakukan pada penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Study Literature 

Menyiapkan alat dan bahan 

spesimen uji komposit 

Pengujian Tarik spesimen uji komposit 

Pengamatan permukaan spesimen 

komposit dengan SEM 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Selesai 

Mulai 

Pembuatan spesimen uji komposit / Mixing 

bahan campuran komposit 
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E. Alur Proses Pembuatan Sampel  

Diagram alir yang akan dilakukan pada proses pembutan sampel, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan lateks kebun: 

1. Karet Alam  

2. Asam Formiat (HCOOH) 

3. Pencampuran (mixer) 

antara karet alam dan asam 

formiat 

 

Mulai 

Proses pencetakan spesimen 

komposit karet alam dan serat alam 

Proses pencetakan sampel 

komposit menggunakan alat press 

Proses curing menggunakan furnace 

dengan suhu 150° selama 10 menit 

Selesai 

Persiapan serat alam: 

1. Penjemuran  

2. Pemisahan serat dari batang atau 

daun 

3. Penjemuran serat 

4. Perendaman menggunakan NaOH 

5. Pencucian serat setelah 

perendaman NaOH 

6. Penjemuran setelah direndam. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian yang tertuju pada material 

komposit dengan menggunakan metode pencampuran secara manual antara 

karet alam dan serat alam. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

karet alam dan serat alam, varian serat yang digunakan pada penelitian ini 

adalah serat kelapa, serat nanas dan serat batang pisang dang menghasilkan 

beberapa kesimpulan antara lain: 

 

1. Kadar selulosa yang terkandung didalam serat sangat mempengaruhi 

kekuatan tarik yang dihasilkan. Serat nanas memiliki nilai kadar selulosa 

paling tinggi dibandingkan dengan serat kelapa dan serat pisang, 

kandungan kadar selulosa pada serat nanas yaitu sebesar 50,98% 

sedangkan kadar selulosa pada serat kelapa hanya 33,10% dan pada serat 

batang pisang hanya 33,00%.  

2. Penggunaan serat nanas pada komposit karet alam-serat alam memiliki 

nilai kekuatan tarik tertinggi dibandingkan dengan kekuatan tarik serat 

kelapa maupun serat batang pisang. Nilai rata-rata kekuatan tarik pada 

serat nanas yaitu sebesar 6,665 MPa. 

3. Ikatan antara serat batang pisang dan karet alam adalah ikatan tidak 

homogen atau terdapat jarak antara serat pisang dan karet alam. Akibat 

ikatan tidak homogen tersebut maka berpengaruh terhadap nilai kekuatan 

tarik, sehingga rata-rata nilai kekuatan tarik spesimen komposit karet 

alam-serat batang pisang merupakan rata-rata nilai kekuatan tarik 
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terendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai kekuatan tarik komposit 

antara serat nanas maupun serat kelapa. 

4. Diameter serat nanas merupakan diameter serat terkecil jika dibandingkan 

dengan diameter serat kelapa maupun diameter serat batang pisang. 

Tetapi karena serat nanas memiliki diameter terkecil maka spesimen 

komposit yang menggunakan serat nanas adalah spesimen komposit yang 

memiliki jumlah serat terbanyak jika dibandingkan dengan komposit yang 

menggunakan serat kelapa maupun batang pisang. 

5. Penggunaan serat kelapa pada material komposit serat alam-karet alam 

mempengaruhi nilai regangan tarik. Rata-rata nilai regangan tarik pada 

spesimen karet alam-serat kelapa adalah sebesar 67.38%. nilai tersebut 

merupakan rata-rata nilai regangan tarik tertinggi jika dibandingkan 

dengan varian karet alam-serat nanas maupun karet alam-serat batang 

pisang. 

6. Pada pengamatan menggunakan SEM terhadap serat nanas dan serat 

pisang terlihat rongga yang terdapat pada setiap serat. Serat nanas 

memiliki rongga yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rongga 

pada serat pisang. Rongga pada serat ini pula yang berpengaruh terhadap 

kekuatan tarik dari masing-masing spesimen. 

 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian pada komposit karet alam-serat alam dengan 

menggunakan metode pencampuran manual maka saran yang dapat saya 

berikan yaitu  

1. Dalam proses menentukan serat yang akan digunakan sebaiknya 

menggunakan serat yang mengandung kadar selulosa tertinggi baik 

melalui jurnal yang sudah ada maupun dengan melakukan pengujian 

untuk mengetahui kadar selulosa yang terkandung pada serat yang akan 

digunakan karena kadar selulosa pada serat sangat berpengaruh terhadap 

kekuatan tarik spesimen komposit berpenguat serat.  

2. Saat melakukan proses pembuatan spesimen komposit karet alam-serat 

alam membutuhkan ketelitian tinggi serta kesabaran terutama pada saat 
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penyusunan serat. Serat harus disusun secara merata dan harus diberikan 

penahan pada kedua sisinya agar ketika dilakukan proses pencampuran 

atau penuangan karet alam kedalam cetakan yang sudah terisi serat alam 

maka serat alam tidak bergerak atau berpindah sehingga tidak terjadi 

penumpukan serat alam pada satu sisi atau tak merata.  

3. Serta pada saat melakukan pencampuran karet alam dan asam formiat 

sebaiknya dibantu oleh rekan (tidak dilakukan sendirian), hal ini berguna 

untuk mencegah resiko penggumpalan karet alam sebelum dituangkan 

kecetakan. 
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