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ABSTRACT 

 

STUDY OF ADHESSION STRENGTH OF PINAPPLE LEAF FIBER TO 

POLYESTER MATRIX THROUGH DEBONDING TEST 

 

BY 

M ILHAM HAMBALI 

 

Natural fibers are able to reduce sound, temperature insulation, have low density and 

high mechanical ability so they can meet industrial needs. Pineapple leaf fiber 

composite speciments wede made by chemical treatment of NaOH 0%, 3%, 5%, and 

7%. The fiber is 2mm in diameter, the fiber is placed in a mold which is then inserted 

into the polyester resin matrix. Then the composite material was cured at 75 ℃ for 2 

hours, then the material was introduced to a lathe machine to form a v-notch. The 

debonding test performed by the tensile test method where the test results showed that 

the specimen with 7% NaOH fiber treatment had the highest average tensile strength 

of 4.96 MPa and 3% NaOH treatment had the lowest average tensile strength of 3.44 

MPa. 

Keywords: Composite, natural fiber, pineapple leaf fiber, debonding, matrix 

cracking, fiber pull-out, fiber breaking.



1 

 

ABSTRAK 

  

STUDI KEKUATAN ADHESI SERAT DAUN NANAS TERHADAP MATRIK  

POLYESTER DENGAN PENGUJIAN DEBONDING 

 

Oleh 

M ILHAM HAMBALI 

 

Serat alam mampu meredam suara, isolasi temperatur, memiliki densitas rendah dan 

kemampuan mekanik tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri.  Pembuatan 

spesimen komposit serat daun nanas dilakukan dengan perlakuan kimia  NaOH sebesar 

0%, 3%, 5%, dan 7%. Serat di berdiameter 2 mm, serat kemudian diletakan di cetakan 

yang kemudian di masukan matriks resin polyster. Material komposit di curing dengan 

temperatur 75 ℃ selama 2 jam, dan material di bubut untuk membentuk v-notch. 

Pengujian debonding dilakukan dengan metode uji tarik dimana hasil pengujian 

menunjukan spesimen dengan perlakuan serat NaOH 7% memiliki kekuatan tarik rata 

– rata paling tinggi sebesar 4,96 MPa dan perlakuan NaOH 3% memiliki kekuatan tarik 

rata - rata terendah sebesar 3.44 MPa. 

 

Kata kunci: Komposit, serat alam, komposit serat daun nanas, uji debonding 

komposit.



 
 

 

STUDI KEKUATAN ADHESI SERAT DAUN NANAS TERHADAP MATRIK  

POLYESTER DENGAN PENGUJIAN DEBONDING 

 

Oleh: 

 

M ILHAM HAMBALI 

 

Skripsi 

 

Sebegain Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA TEKNIK 

 

Pada 

 

Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Juli 

1997. Penulis merupakan anak  kedua dari dua bersaudara 

pasangan Bapak Dodo Darukutni dan Ibu Kaisniar. Penulis 

menyelesaikan pendidikan taman kanak – kanak di TK Dewi 

Sartika pada tahun 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan 

Sekolah Dasar di SD Al – Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 

2009, pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Bandar 

Lampung pada tahun 2012, dan pendidikan menengah akhir SMAN 1 Bandar Lampung 

pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada tahun 

2015 melalui penerimaan jalur undangan (SNMPTN) di jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Lampung. 

 

Penulis telah melaksanakan Program Kerja Praktik (KP) di PT. Indo American Seafood 

di Lampung Selatan pada tahun 2018. Penulis Melaksakan Kuliah Kerja Nyata (KKN-

Tematik) pada tahun 2020 di Desa Kota Raman, Kecamatan Raman, Kabupaten 

Lampung Timur. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Penelitian Skripsi dengan judul 

“Studi Kekuatan Adhesi Serat Daun Nanas Terhadap Matriks Polyester Dengan 

Pengujian Debonding” dibawah bimbingan Ibu Dr. Eng. Shirley Savetlana S.T., 

M.Met., dan Bapak Prof. Dr. Sugiyanto M.T.



 
 

 

MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan 

boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

(QS. Al-Baqarah :216) 

 

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama 

kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan". 

(H.R Tirmidzi) 

 

“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya, bahkan terhadap 

tangan yang telah menghancurkannya” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Climb the mountain so you can see the world, not so the world can see you” 

(David McCullough) 

 

“A Little Knowledge of science makes a man an atheist. But an in-depth study of 

science makes him a believer of god” 

(Francis Bacon)
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Material komposit merupakan suatu struktur yang tersusun dari beberapa 

komponen tunggal, mereka digabungkan menjadi struktur baru dengan atribut sifat 

mekanik, fisik dan sifat lain yang terbentuk pada material komposit yang berbeda 

– beda tergantung dari bahan penyusunnya (Hartono, 2016). Secara keseluruhan 

penguat komposit dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan penguat yang 

digunakan, salah satunya yaitu komposit serat (fibrous composite). Komposit serat 

adalah material komposit yang mengandung penguat berupa serat, baik serat alam 

ataupun serat sintetis (Sulian, 2008).  

 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun belum 

bisa dimanfaatkan secara optimal, contoh pada kasus ini yang paling umum adalah 

kurangnya pemanfaatan dari serat alam, Indonesia memiliki banyak potensi 

material serat alam dan masing – masing dari serat alam tersebut memiliki 

karakteristik mekanik yang berbeda – beda. Penggabungan dua atau lebih material  

yang berbeda merupakan upaya untuk menemukan material baru .
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Hasil penggabungan material baru ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan 

dan kekurangan dari masing – masing material. Sifat-sifat material yang dapat 

diperbaiki antara lain adalah kekuatan, kekakuan, pengaruh temperatur, isolasi 

akustik, dan isolasi termal (Jones, 1975). Serat alam saat ini sangat banyak 

digunakan sebagai salah satu komponen pembentuk komposit, serat alam yang 

banyak digunakan diantaranya adalah serat kelapa, serat jerami, serat bambu dan 

lain – lain. Pada kondisi saat ini sangatlah tidak baik jika hanya mengandalkan dan 

bergantung pada beberapa jenis serat, karena masih banyak jenis serat alami yang 

masih belum terjamah dan belum banyak digunakan sebagai bahan komposit.  

 

Menurut Oksman dkk, 2003, penelitian dan penggunaan serat alami berkembang 

pesat karena beberapa alasan, serat alami memiliki banyak keunggulan daripada 

serat buatan (sintetis), seperti bobotnya yang lebih ringan dan dapat diproses 

secara alami dan ramah lingkungan. Serat alami juga merupakan bahan terbarukan, 

dengan kekuatan dan kekakuan yang tinggi, dan serat alam tidak akan 

menyebabkan alergi pada kulit. 

 

Keuntungan dari pembuatan komposit serat alam yang lain ada kualitas yang dapat 

divariasikan dan stabilitas panas yang rendah. Selain itu serat alam tidak akan 

menjadi polusi yang merusak lingkungan karena komposit dari serat alam dapat 

terurai secara alami oleh alam dan serat alam juga mudah diperoleh karena pasokan 

dari alam atau industri terkait yang dapat ditemukan di berbagai tempat. 
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Meskipun dapat menggantikan peran serat buatan, namun jika ditinjau serat alam 

masih tertinggal dalam hal dari segi kekuatan dan rekayasa. Oleh karena itu 

naterial komposit serat alam hanya digunakan pada kebutuhan yang tidak 

memerlukan kekuatan yang tinggi. hal – hal tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti dan mengembangkan bahan baku tersebut. Terlepas dari 

kelebihannya, serat alam juga memiliki beberapa kekurangan yaitu dimensi yang 

tidak teratur, rentan terhadap panas, kaku, cepat lapuk, dan mudah menyerap air 

(Brahmakumar dkk, 2005). 

 

Melihat dari potensinya, komposit dengan penguat serat terus dikembangkan dan 

diteliti guna menjadi alternatif, hal ini disebabkan karena sifat dari komposit serat 

mempunyai berat yang lebih ringan dibandingkan dengan logam, dan juga kuat. 

 

Contoh alternatif dari serat alam yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan 

komposit adalah serat dari daun nanas. Serat dari daun nanas sudah cukup popular 

pada bidang industri kreatif seperti kerajinan tangan dan semacamnya, oleh itu 

penelitian terhadap serat daun nanas perlu dilakukan agar memiliki pemanfaatan 

yang lebih luas lagi. 

Serat daun nanas merupakan jenis serat alam yang berasal dari tumbuhan yang 

diperoleh dari tumbuhan nanas.  Jenis tanaman ini sangat melimpah di indonesia 

misalnya di Muara Enim Palembang terdapat perkebunan nanas dengan luas 

sekitar 26.345 Ha, Lampung Utara 20.000 Ha, Subang 4000 Ha, dan Lampung 

Selatan 20.000 Ha (Supriyatna, 2018). 
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Ananas Comsus atau nanas merupakan salah satu alternatif tanaman penghasil 

serat yang selama ini kurang dimanfaatkan secara efektif, dimana selama ini hanya 

buahnya saja yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Pada penelitian 

sebelumnya telah diketahui bahwa serat nanas memiliki kekuatan tarik sebesar 

42,33 kg/mm2, dimana kekuatan tarik serat nanas hampir dua kali lebih tinggi 

daripada serat kaca (fiberglass) yang memiliki kekuatan tarik sebesar 21,65 

kg/mm2. Dengan penelitian tersebut telah dipastikan bahwa serat dari daun nanas 

dapat diaplikasikan sebagai penguat dalam campuran material komposit 

(Supriyatna, 2018). 

 

Proses ekstraksi serat nanas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan 

menggunakan dekortikasi. Ekstrksi secara manual dapat menggunakan 2 jenis alat 

yaitu dengan menggunakan pisau dan perendaman di dalam air. Menurut hasil 

survey yang dilakukan oleh petani serat nanas, ekstraksi manual dengan pisau 

lebih mudah dan terurai lebih cepat daripada perendaman menggunakan air. Serat 

nanas digunakan sebagai berbagai bahan dasar berbagai jenis produk yaitu pinatex 

yang merupakan kulit sintetis untuk produk apparel, kain untuk produk fashion, 

furniture, kulit untuk pakaian, kain untuk baju, kerajinan, dan komposit sebagai 

material pembentuk komponen otomotif (Millati, 2018). 

 

Serat alam memiliki kandungan lignin, yang menyebabkan serat alam memiliki 

sifat amorphous dan hidrofobik (Susheel, 2011). Serat yang memiliki sifat 

hidrofobik akan sulit untuk dibasahi sehingga ikatan antara serat dan matrik yang 

memiliki sifat hidropolik akan memiliki sifat adhesi yang kurang baik, sifat adhesi 
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yang buruk tersebut akan menyebabkan kekuatan mekanik komposit yang 

dihasilkan rendah, oleh karena itu serat perlu mendapatkan perlakuan tertentu 

untuk menghindari kekurangan tersebut. Perlakuan biasanya diberikan guna 

memodifikasi permukaan serat, adapun perlakuan yang biasanya dilakukan adalah 

perlakuan alkali, perlakuan panas, dan coupling agent (Rahajo, 2015). Perlakuan 

alkali adalah metode yang umum digunakan dan terkenal sangat efektif untuk 

menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari permukaan serat (Sghaier, 

2012). Pada saat perendaman, alkali akan melarutkan zat – zat kotor dan wax yang 

terdapat pada serat (Hosur, 2011). 

 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firman dkk, 2015, penelitian 

dilakukan dengan membandingkan dua macam perlakuan yang diberikan terhadap 

serat daun nanas yang akan dijadikan sebagai penguat komposit. Dua perlakuan 

berbeda yang diberikan adalah serat daun nanas yang direndam pada cairan NaOH 

0,1 Molar yang dicampur 250 ml air selama satu jam dan yang tidak diberikan 

perlakuan sama sekali. Dari hasil penelitian menunjukan hasil yang berbeda pada 

kekuatan dari masing – masing material, serat yang telah direndam menunjukan 

hasil tegangan maksimum sebesar 1,07 MPa ketika diberi gaya sebesar 1,07 

Newton dan 0,55 MPa untuk tegangan maksimum serat yang tidak diberikan 

perlakuan ketika diberi beban 1,1 Newton. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dari tugas akhir kali ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh perlakuan alkali (NaOH) terhadap kekuatan bonding 

komposit serat daun nenas/polyester. 

2. Mengetahui mekanisme debonding pada serat daun nenas/polyester. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dibatasi dalam beberapa 

hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Komposit dibuat dengan campuran bahan serat daun nanas, polyester, katalis, 

dan alkali. 

2. Pengujian debonding komposit dilakukan menggunakan metode uji tarik. 

3. Perlakuan alkali terhadap serat daun nanas dilakukan dengan 3 varian yaitu 

tanpa perlakuan 0%, 3%, dan 5%, 7% 

4. Panjang debonding yang terjadi ditinjau dengan pengamatan menggunakan 

foto SEM. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Laporan dari penelitian tugas akhir ini tersusun menjadi lima bab, seperti yang 

dijelaskan seperti dibawah ini: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan pada laporan tugas akhir kali ini. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini memuat tentang landasan – landasan teori penulis yang bersangkutan 

dengan penelitian kali ini, landasan teori berdasarkan dari jurnal penelitian 

terdahulu dan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian kali 

ini. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penelitian seperti tempat 

penelitian, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, diagram alur 

penelitian, prosedur pembuatan spesimen, dan prosedur pengujian spesimen. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang data – data yang didapatkan dari penelitian dan 

pembahasan tentang studi kasus yang diteliti lalu melakukan analisa sehingga 

mendapatkan hasil dari penelitian. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan yang diambil terhadap penelitian 

dan memberikan saran – saran terhadap studi kasus yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat tentang referensi yang diambil sebagai referensi dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini 

LAMPIRAN
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Komposit 

Komposit adalah material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, 

dimana sifat mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda dimana satu 

material sebagai pengisi (Matrik) dan lainnya sebagai fasa penguat. Komposit 

dapat terdiri dari dua susunan material yaitu matriks dan penguat. Pada umumnya 

serat memiliki sifat elastis, memiliki kekuatan tarik yang baik, namun tidak dapat 

dberoperasi pada temperatur tinggi. Matrik biasanya bersifat ulet, lunak dan 

bersifat adhesive jika mencapai titik beku. Kedua bahan yang memiliki 

karakteristik berbeda ini dijadikan menjadi satu material (komposit), dimana 

material ini saling menutupi masing – masing kekurangan sebelumnya (Gibson, 

1994). 

Material komposit merupakan material yang kompleks, dimana dua material atau 

lebih yang digabungkan/disatukan secara bersamaan membentuk suatu material, 

yang didesain khusus untuk dapat menghasilkan kualitas maupun sifat material 

terbaik (Jacobs, 2005). Penguat memiliki sifat yang elastis dan kekuatan tarik yang 

baik namun  tidak dapat digunakan pada temperatur tinggi, sedangkan matriks
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biasanya bersifat ulet, lunak dan bersifat mengikat jika sudah mencapai titik 

bekunya. Kedua bahan yang sifat berbeda ini digabungkan untuk mendapatkan 

suatu bahan baru yang. Di dalam komposit dapat tebentuk interphase yaitu fase 

diantara fase matrik dan penguat yang dapat timbul akibat interaksi kimia antara 

fase matrik dan fase penguat seperti yang dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fase Komposit (James, 2005) 

 

Semakin berkembangnya teknologi memungkinkan komposit dapat didesain 

sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik material yang diinginkan sehingga 

dapat dibuat menjadi lebih kuat, ringan dan kaku. Dengan beberapa kelebihan 

tersebut, menyebabkan komposit banyak diaplikasikan dalam peralatan-peralatan 

teknologi tinggi di bidang industri, transportasi dan konstruksi bangunan. Karena 

komposit adalah kombinasi sistem resin dan serat penguat, maka sifat-sifat yang 
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dimiliki komposit adalah kombinasi dari sifat sistem resin dan serat penguatnya 

(Astika, 2013). 

 

Kekuatan dari suatu komposit dipengaruhi beberapa hal saat pembuatan, antara 

lain (Irsyad, 2015): 

1. Tempertur 

Temperatur dapat mempengaruhi karakteristik suatu komposit, jika temperatur 

naik, maka kekuatan tarik dari suatu komposit akan turun, namun dilain hal 

kekuatan bending pada komposit tersebut akan naik. 

2. Kelembaban 

Tegangan yang patah biasanya akan menyebabkan modulus elastisitas 

menurun, hal ini disebabkan oleh kelembaban yang mengakibatkan 

bertambahnya absorbs air. 

3. Laju tegangan 

Laju teganan pada material komposit dapat mempengaruhi kekuatan, dimana 

semakin tinggi laju tegangan dapan menyebabkan deformasi plastis yang cepat 

dan menyebabkan material getas mudah mengalami kerusakan. 

 

B. Penguat Komposit (Reinforcement). 

Salah satu bagian utama pada komposit yaitu Reinfocement (penguat) yang 

memiliki fungsi sebagai penopang beban utama pada komposit. Berdasarkan 

penguatnya komposit dapat dibedakan menjadi beberapa bagian seperti ditunjukan 

pada gambar 2. 
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Gambar 2 Susunan Penguat Komposit (Ramatawa, 2008). 

 

1. Komposit Partikel (Particulate Composites) 

Komposit partikel adalah jenis komposit yang menggunakan material serbuk 

serbuk sebagai penguat dan dapat terdistribusi secara meratapada matriks. 

Komposit partikel mempunyai dimensi yang kurang lebih sama pada bahan 

penguatnya, seperti bulat serpih, balok, dan bentuk-bentuk lainnya disebut 

partikel, dan dapat terbuat oleh satu atau lebih material yang digabungkan 

dalam suatu matriks dengan material yang berbeda. Berikut ini adalah 

beberapa kelebihan dari komposit partikel: 

a. Kekuatan lebih merata di segala arah. 

b. Dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan material. 

c. Partikel menghalangi pergerakan dislokasi untuk menguatkan dan 

mengeraskan komposit. 
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Komposit partikel dibuat dengan menggunakan metode teknik metalurgi 

serbuk. Metalurgi serbuk merupakan teknik pembuatan suatu bubuk logam 

atau non logam yang dilakukan dengan menekan cetakan yang berisikan 

bubuk sebelum dilakukan sinter di bawah titik cairnya. Pada saat penyinteran 

hanya sebagian bubuk campuran yang dapat menyatu. Selanjutnya dilakukan 

teknik penekanan panas agar bubuk campuran dapat menyatu dengan lebih 

baik (Surdia, 1999). 

 

2. Komposit Serat (Fiber Composites) 

Serat sebagai campuran komposit memiliki peran sebagai reinforcement yang 

menopang kekuatan dari suatu komposit, sehingga kekuatan komposit yang 

tinggi ataupun rendah bergantung pada serat yang digunakan, karena tegangan 

yang diterima komposit terlebih dulu diterima oleh matrik lalu kemudian 

diteruskan kepada serat, sehingga beban maksimum akan ditahan oleh serat. 

Oleh karena itu tegangan tarik dan modulus elastisitas yang dimiliki serat 

harus lebih tinggi daripada matrik penyusunnya. 

 

Penggunaan bahan komposit serat lemah terhadap pembebanan yang 

diberikan dalam arah tegak lurus dengan serat dan efisien jika menerima 

beban dan gaya yang dibebani searah serat (Hadi, 2000). Penggunaan serat 

pada komposit memiliki parameter seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3.  Parameter fiber dalam pembuatan komposit. (Armanto, 

2017) 

Berdasarkan penempatannya komposit terdapat beberapa tipe serat, yaitu: 

a. Continuous Fiber Composit 

Continuous atau bisa disebut dengan uni-directional memiliki serat 

dengan susunan yang panjang dan lurus yang membentuk lamina. Jenis 

komposit ini merupakan yang paling marak digunakan. Tipe komposit 

ini memiliki kekurangan yaitu lemahnya kekuatan antar lapisan, dimana 

hal tersebut terjadi akibat kekuatan antar lapisannya yang dipengaruhi 

oleh matriks. Susunan serat dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

Gambar 4. Continuous fiber composite. (Gibson, 1994) 

 



14 
 

 

b. Woven Fiber Composite  

Jenis komposit ini memiliki susunan serat yang mengikat antar lapisan - 

lapisannya, sehingga pemisahan antar lapisan tidak mudah terjadi. Akan 

tetapi kekuatan dan kekakuannya tidak sebaik komposit yang 

menggunakan susunan serat continuous fiber, akibatnya susunan serat 

memanjangnya tidak begitu lurus. Seperti yang terlihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Woven fiber composite. (Gibson, 1994) 

 

c. Chopped Fiber Composite 

Komposit jenis ini merupakan tipe komposit yang menggunakan 

campuran serat yang pendek seperti terlihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Chopped fiber composite. (Gibson, 1994)  
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d. Hybrid Fiber Composite 

Hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara tipe serat 

lurus dengan serat acak, seperti pada gambar 7. Pada tipe ini 

ditujukankan agar dapat mengurangi kelemahan dari kedua tipe dan 

menggabungkan kelebihan yang dimiliki masing – masing tipe. 

 

 

 

 

Gambar 7. Hybrid fiber composite. (Gibson, 1994) 

 

3. Komposit Struktural (Structure Composites) 

Komposit struktural dibentuk oleh penguat yang berbentuk lembaran-

lembaran. komposit struktural dibagi menjadi dua struktur yaitu laminate 

dan struktur sandwich. Seperti pada gambar 8 yang menunjukkan ilustrasi 

komposit berdasarkan strukturnya. 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

Gambar 8. Ilustrasi komposit berdasarkan strukturnya: a). Strukur laminate dan b). 

Sandwich panel.  (Gibson, 1994) 
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a. Laminate 

Laminate adalah struktur komposit yang terbentuk secara integral yang 

merupakan gabungan dari dua atau lebih lamina (satu lembar komposit 

dengan arah serat tertentu) pada komposit. Laminai merupakan sebuah 

proses pembentukan lamina menjadi laminate. Sebagai elemen dari 

sebuah struktur, lamina yang hanya memiliki penguat searah 

(unidirectional lamina) umumnya memiliki sifat yang kurang baik. 

Untuk itu struktur komposit dibuat dalam gabungan beberapa macam 

lamina atau lapisan lamina yang dibentuk dalam arah yang diinginkan 

dan membentuk laminate sebagai sebuah unit struktur. Seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Mikrostruktur lamina (Widodo, 2008). 
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b. Sandwich panel 

Komposit sandwich merupakan salah satu contoh jenis komposit 

struktur yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. 

Komposit sandwich memiliki 3 lapisan yang terdiri dari flat composite 

(metal sheet) sebagai kulit permukaan (skin) dan inti dari material (core) 

berada di antaranya. Core yang sering digunakan untuk jenis komposit 

ini adalah Polyvynil Clorida (PVC), honeycomb, dan polyuretan (PU). 

Pembuatan komposit sandwich umumnya bertujuan untuk mendapatkan 

efisiensi berat yang optimal serta memiliki sifat kekuatan dan juga 

kekakuan yang tinggi. Tujuan dari core yang dipasang diantara kedua 

skin adalah untuk mendapatkan karakteristik material yang kuat dan 

kaku.  

Komposit sandwich memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menahan 

beban lentur, beban impak, meredam getaran, dan suara. Komposit 

sandwich dibuat agar memperoleh suatu struktur yang ringan namun 

mempunyai kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Selain harga yang 

dijadikan sebagai pertimbangan, bahan yang digunakan untuk 

pembuatan komposit sandwich memiliki kriteria tertentu yaitu ringan, 

tahan panas dan korosi. Dengan menggunakan beberapa kriteria 

tersebut, maka komposit yang dihasilkan akan memiliki sifat yang kuat, 

ringan, dan kaku. Gambar 10 menunjukan lapisan – lapisan susunan 

komposit sandwich panel.  
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Gambar 10. Structural composites sandwich panels (Gibson, 1994). 

 

C. Serat Alam 

Serat alami (natural fiber) adalah serat yang dihasilkan dan diekstrak langsung 

dari bahan yang tersedia dari alam (bukan serat buatan atau rekayasa manusia). 

Serat alami biasanya didapat dari serat tumbuhan seperti serat bambu, serat pohon 

pisang serat nanas dan lain – lain. Serat alami dipilih karena memiliki kekuatan 

yang tinggi, serta serat sangat baik untuk campuran komposit. Komposit dengan 

campuran serat alam sangat popular dikarenakan karakter mekanisnya dan juga 

kemampuan daur ulang sehingga ramah lingkungan dan tidak akan mencemari 

lingkungan hidup. 

 

Komposit campuran serat alam memiliki beberapa keunggulan lain jika 

dibandingkan dengan serat gelas, serat alam marak digunakan karena kuantitas 

yang banyak, ramah lingkungan karena dapat terurai secara alami. Serat alam lebih 

murah jika dibandingkan dengan serat gelas, sehingga penelitian tentang serat 
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alam terus dikembangkan guna mengurangi pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan oleh limbah – limbah industri. 

 

Dari sudut pandang industri, serat alam dipilih berdasarkan acuan – acuan tertentu 

yaitu nilai kekuatan dan kekakuan yang sesuai dengan standar industri, stabilitas 

termal, ikatan antara serat dan matriks, perilaku dinamik, perilaku jangka panjang, 

harga, biaya proses, dan ketersediaan. Penggunaan material komposit dengan 

penguat serat alam telah diaplikasikan oleh beberapa produsen otomotif sebagai 

bahan penguat panel mobil, tempat duduk, dashboard, dan perangkat interior 

lainnya. 

 

D. Polyester 

Polyester merupakan bahan termoseting yang banyak beredar dipasaran karena 

harganya yang relatif murah dan dapat diaplikasikan untuk berbagai macam 

penggunaan. Pada polyester thermoset resin cair diubah menjadi padatan yang 

keras dan getas yang terbentuk oleh ikatan silang kimiawi yang membentuk rantai 

polimer yang sangat kuat. Polyester berawal dari reaksi asam organik dengan 

alkohol membentuk suatu ester. Pada gambar 11 digambarkan bahwa suatu 

polyester linier terbentuk dengan menggunakan dwi fungsi asam dan dwi fungsi 

alcohol (glikol). 

 

 

 

Gambar 11. Reaksi Pembentukan Ester (Frank, 1998). 
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Polyester tidak perlu diberikan tekanan pada saat pencetakan, karena ketika masih 

berbentuk cair polyester memiliki viskositas yang relatif rendah, mengeras dalam 

suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa menghasilkan gas (tidak seperti resin 

thermoset lainnya). 

 

Untuk sifat thermalnya karena banyak mengandung monomer stiren, maka resin 

polyester memiliki suhu deformasi thermal lebih rendah daripada resin thermoset 

lainya. Mengenai ketahanan kimianya, polyester tahan terhadap asam kecuali asam 

pengoksid, akan tetapi polyester lemah terhadap alkali. Bila dimasukan ke dalam 

air mendidih untuk waktu yang cukup lama (300 jam), bahan polyester menglami 

kerusakan seperti pecah dan retak. Polyester mudah mengambang dalam pelarut, 

yang melarutkan polimer stiren. 

 

Matrik polyester secara luas digunakan untuk konstruksi sebagai bahan komposit, 

penggunaan resin dapat dilakukan dari proses hand layup sampai dengan proses 

yang kompleks yaitu dengan proses mekanik, dalam dunia industri resin banyak 

digunakan dalam aplikasi komposit karena beberapa pertimbangan yaitu harga 

relatif murah, curing yang tepat, warna jernih, kestabilan dimensional, dan mudah 

penanganannya. (Billmeyer, 1984).  

 

Resin polyester mempunyai karakteristik yang khas yaitu dapat dibuat kaku dan 

fleksibel, transparan, dapat diwarnai, tahan air, tahan bahan kimia dan cuaca. Resin 

polyester ini dapat digunakan pada suhu kerja hingga mencapai 79℃. 
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E. Ikatan Antar Material Komposit 

 

Material komposit merupakan material yang tergabung dari beberapa unsur yang 

berbeda. Hal itu menyebabkan adanya bagian yang membatasi antara serat dan 

matrik. Daerah yang berada diantara serat dan matrik disebut dengan interphase 

(bonding agent), sedangkan batas pencampuran antara serat dan matrik disebut 

interface (George, 2005). Ikatan antar muka (interface bonding) yang optimal 

antara permukaan matrik dan serat merupakan tolak ukur yang penting dalam 

karakteristik atau sifat – sifat mekanik komposit. Menurut George, dkk (2005) 

adhesi yang kuat antara permukaan matrik dan serat berperan sangat penting untuk 

efektifnya perpindahan dan distribusi beban melalui ikatan antar permukaan. 

 

Pada komposit kegagalan yang sering kali terjadi adalah debonding. Debonding 

merupakan kegagalan pada komposit yang disebabkan oleh ikatan antar material 

penyusun yang terlepas ketika pembebanan terjadi dan terkelupasnya serat dari 

matriks. Hal ini disebabkan ikatan antar muka (interfacial bonding) yang lemah 

pada permukaan serat dan matriks. Ikatan antara serat dan matrik yang mudah 

terlepas (debonding) sebelum dapat mendistribusikan beban pada inti material 

secara sempurna dapat mempengaruhi performa suatu komposit secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu diperlukan adhesi yang kuat antara permukaan 

penyusun komposit perlu diperhatikan agar tidak terjadi debonding (Niu, 2001). 

Pada gambar 12 dibawah ini merupakan contoh peristiwa debonding yang terjadi 

pada material komposit. 
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Gambar 12. Debonding Pada Permukaan Polyester Terhadap 

Matriks (Gunawan, 2018). 

 

Peningkatan kegagalan debonding pada komposit terjadi karena deformasi 

material yang bertambah dan hal tersebut akan berpengaruh pada mekanika 

kekuatan suatu material komposit. Setelah terjadi debonding, serat akan 

kehilangan kemampuannya dalam menahan beban pada arah tegangan. Meskipun, 

serat masih dapat menyalurkan beban tegangan ke matriks melalui bagian yang 

belum terjadi debonding. Jadi, dapat disimpulkan bahwa debonding dipengaruhi 

oleh kekuatan ikatan intefacial antara serat dan matriks (Niu, 2001). 

 

F. Dimensi Spesimen Uji 

 

Spesimen yang akan di uji biasanya memiliki ukuran atau dimensi tertentu sesuai 

pada standar ujinya masing – masing dan standar yang akan digunakan dapat 

ditinjau dari bahan yang digunakan dalam pembuatan spesimen dan metode uji 

yang akan digunakan. Adapun dimensi spesimen uji yang akan digunakan pada 

penelitian komposit campuran serat daun nenas/polyester ini merupakan dimensi 
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dari spesimen uji pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan, 2018. 

Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 13. Dimensi Spesimen Uji (Gunawan, 2018). 

 

Tabel dibawah ini memuat ukuran dari dimensi spesimen uji. 

 

Tabel 1. Dimensi Spesimen Uji 

 

Diameter (d) 

Diameter 

Serat (df) 

Kedalaman 

Notch ( c ) 

Jarak 

Regangan (b) 

 

Panjang (L) 

Panjang 

Notch (Ln) 

9,5 mm 2 mm 3 mm 20 mm 200 mm 90 mm 

 

 

  

 



 
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Spesimen uji yang akan dibuat pada penelitian ini merupakan komposit serat daun 

nenas/polyester, bentuk dan geometri dari spesimen uji mengacu pada penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Gunawan pada tahun 2015 seperti dilihat pada 

gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Geometri Spesimen Uji 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengujian yang menggunkan alat dan bahan 

yang akan diterangkan dibawah ini. 
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A. Waktu dan Tempat 

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan dan Pembuatan 

Alat dan bahan yang telah disiapkan di lab komposit dan akan dibuat menjadi 

suatu komposit polyester – serat alam dilakukan pada bulan September sampai 

November, di Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung, Lampung. 

2. Pengujian 

Pengujian debonding menggunakan metode uji tarik dilakukan di LIPI 

Tanjung Bintang, Lampung selatan pada bulan Oktober 2021. 

 

B. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahan 

Adapun bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini: 

a. Polyester 

Polyester merupakan jenis resin yang akan digunakan sebagai matriks 

dalam pembuatan suatu material komposit kali ini. Polyester yang akan 

digunakan merupakan unsaturated polyester seperti pada gambar 15. 

 



26 
 

 

 

Gambar 15. Polyester 

 

Tabel 2. Sifat Polyester 

Densitas 1,15 g/cm³ 

Kekuatan Tarik 40 - 90 MPa 

Kekuatan Tekan 90 - 250 MPa 

Temperatur Kerja Maximum 150℃ 

 

b. Serat daun nanas 

Serat daun nanas merupakan salah satu bahan utama dan memiliki 

peranan yang penting dalam pembentukan komposit ini, yaitu sebagai 

reinforcement (penguat). Serat daun nanas dapat dilihat pada gambar 16. 

 

 

Gambar 16. Serat Daun Nanas 
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Tabel 3. Sifat Serat Daun Nanas 

Densitas 1,07 g/cm³ 

Kekuatan Tarik 126,60 MPa 

Perpanjangan Putus 2,2 % 

 

c. NaOH 

Natrium hidroksida (NaOH) merupakan zat kimia yang akan digunakan 

untuk perlakuan terhadap serat daun nanas. NaOH yang akan digunakan 

dapat dilihat pada gambar dibawah 17. 

 

 

Gambar 17. NaOH 

Tabel 4. Sifat NaOH 

Massa Molar 40 g/mol 

Densitas 2,1 g/cc 

Titik Didih 318 ℃ 

Titik Leleh 1390 ℃ 
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2. Alat 

Adapun alat – alat yang digunakan pada penlitian kali ini adalah sebagai 

berikut ini: 

a. Alat uji Tarik 

Alat uji tarik merupakan alat uji yang digunakan untuk pengujian 

debonding pada spesimen yang akan diuji. Mesin uji tarik yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar dibawah 18. 

 

Gambar 18. Hung Ta HT-2402 

 

Tabel 5. Spesifikasi Hung Ta HT-2402 

Capacity Seletion 100 kN 

Testing Speed Range 0.005-500 mm/min 

Dimensi 110 x 76 x 215.5 cm 

Working Temperature Room temperature 
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b. Oven 

Oven merupakan mesin pemanas yang dapat beroperasi pada suhu 

tertentu. Oven berperan sebagai alat yang digunakan untuk proses curing 

pada spesimen uji dapat dilihat pada gambar 19. 

 

Gambar 19. Cosmos CO-9909 B 

 

Tabel 6. Spesifikasi Cosmos CO-9909 B 

Daya 350 Watt 

Kapasitas 9 Liter 

Temperatur 0 – 100 ℃ 

Durasi 0 – 60 Menit 

 

c. Timbangan digital 

Timbangan digital pada gambar 20 merupakan alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur berat dari bahan – bahan yang akan dibentuk menjadi 

suatu material komposit.  
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Gambar 20. Kitchen Scale SF – 400  

 

Tabel 7. Spesifikasi Kitchen Scale SF – 400 

Kapasitas 5 kg 

Dimensi 24 x 16.5 x 3.5 cm  

 

d. Cetakan 

Cetakan yang akan digunakan berfungsi sebagai wadah dari bahan – 

bahan campuran komposit yang akan memiliki peran dalam memberi 

bentuk suatu material komposit. 

e. Mesin bubut Pinacho S90/200 

Mesin bubut pada gambar 22 digunakan untuk mengkikis dan membentuk 

spesimen sesuai dengan standar uji, spesimen akan dibentuk menjadi 

bentuk tertentu sebelum dilakukan uji tarik. 
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Gambar 22. Mesin Bubut Pinacho S90/200 

 

Tabel 8. Spesifikasi Mesin Bubut Pinacho S90/200 

Jarak Antar Titik 1150-1650 mm 

Diameter Lubang Utama 52 mm 

Daya Motor 4 kW 

Dimensi Luar 2880 x 995 x 1620 mm 

Berat 1300 kg 

Swing Over Bed 400 mm 

Swing Over Gap 600 mm 

Swing Over Carriage 370 mm 

 

 

 

C. Metode Penelitian dan Pengujian Spesimen Uji 

Study literature merupakan langkah pertama yang dilakukan seblum melakukan 

pembuatan spesimen uji. Study literature dilakukan untuk memahami masalah 
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pada penelitian dan untuk mengetahui langkah – langkah kerja penelitian. 

Kemudian pengumpulan data awal dilakukan guna mendapatkan data, referensi, 

dan spesifikasi alat – alat yang akan digunakan dalam pembuatan spesimen. 

Adapun prosedur yang akan dilakukan dalam pembuatan komposit kali ini terbagi 

dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Persiapan Serat dan Perlakuan Serat 

Pada pembuatan komposit ini, serat yang digunakan merupakan serat daun 

nanas. Adapun langkah yang dilakukan untuk menyiapkan serat adalah sebagai 

berikut: 

a. Memilih serat yang akan digunakan pada penelitian. 

b. Memisahkan atau mengekstrak serat dari daun nenas 

c. Membersihkan serat daun nanas dari kotoran. 

d. Menyiapkan larutan air dan NaOH dengan komposisi campuran seperti 

pada tabel 8. 

e. Merendam serat nenas pada NaOH selama 2 jam. 

f. Menjemur serat yang telah direndam dibawah sinar matahari selama 2 hari. 

g. Membentuk serat menjadi satu ikat serat dengan diameter 2 mm. 

 

Tabel 9 merupakan variasi campuran komposisi polyester/serat daun nenas 
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Tabel 9. Variasi Campuran Polyester dan Serat. 

Nama sampel Air (%) NaOH (%) 

PSN 0 100 0 

PSN 3 97 3 

PSN 5 95 5 

PSN 7 93 7 

 

2. Persiapan Pencampuran Serat dan Matriks 

Berikut ini adalah bahan – bahan yang akan dicampurkan: 

a. Matriks yang akan digunakan adalah Unsatrurated Polyester, Polyester 

yang digunakan dengan fraksi massa 95.87 %. 

b. Penguat (reinforcement) yang digunakan adalah serat dari daun nanas, 

serat daun nanas yang telah diberikan perlakuan terhadap NaOH. Serat 

nenas yang digunakan dengan fraksi massa 4.13 %. 

c. Perlakuan alkali kepada serat daun nanas menggunakan cairan NaOH 

dilakukan sebanyak 3 variasi, yaitu tanpa perlakuan, perlakuan dengan 

NaOH 3 %, 5 % dan 7%. 

 

3. Pembuatan Spesimen Uji 

Adapun langkah – langkah yang akan dilakukan dalam proses pembuatan 

komposit ini adalah sebagai berikut: 

 



34 
 

 

a. Mixing 

Mixing merupakan proses pencampuran dari semua bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan komposit. Serat alam yang telah diberikan 

perlakuan terhadap cairan NaOH diletakkan ditengah cetakan, kemudian 

resin polyester dituangkan dengan sangat perlahan guna menghindari void. 

b. Proses Curing 

Setelah benda uji di vacuum dan telah dipastikan tidak ada void, benda uji 

dipanaskan dengan temperatur 75 ℃ selama 2 jam, setelah itu didiamkan 

hingga dingin dengan temperatur oven. Tabel 10 merupakan jumlah 

spesimen yang akan diuji untuk setiap variasi. 

  

Tabel 10. Jumlah spesimen uji debonding 

 

Variasi 0% 3% 5% 
 

7 % 

 

Jumlah Spesimen 3 3 3 
 

3 

 

4. Pengujian Debonding 

Setelah material uji selesai menjalani proses pembuatan, maka langkah 

selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengujian debonding. Pengujian 

debonding adalah lepasnya ikatan antara serat dan matrik saat diberikan beban. 

Pengujian debonding dilakukan dengan metode pengujian uji tarik. Tabel 11 

merupakan format data hasil pengujian debonding. 
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Tabel 11. Format Data Hasil Pengujian 

 

Data 

 

No 

 

D 

(mm) 

 

Area 

(mm²) 

 

Force 

(N) 

 

𝝈Max 

(MPa) 

 

𝜺Max 

 (%) 

 

PSN 0 

1      

2      

3      

Rata - rata      

Standar Deviasi      

 

PSN 3 

1      

2      

3      

Rata - rata      

Standar Deviasi      

 

PSN 5 

1      

2      

3      

Rata - Rata      

Standar Deviasi      

 

PSN 7 

1      

2      

3      

Rata - rata      

Standar Deviasi      
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D. Diagram Alur Penelitian 

Adapun diagram alur untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut. 

Pengolahan data 

Pengumpulan data 

MULAI 

Study Literature 

Menyiapkan alat dan bahan spesimen uji komposit 

SELESAI 

Pembuatan spesimen uji komposit  

Pengamatan debonding menggunakan foto SEM 

Pengujian debonding spesimen uji komposit 
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E. Diagram Alir Pembuatan Komposit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MULAI 

Pengekstrakan serat daun nenas 

SELESAI 

Perlakuan Alkali serat daun nenas 

dengan NaOH 0%, 3%, 5% dan 

7% selama 2 jam 

Pencampuran matrik Polyester dan serat 

 daun nenas kedalam cetakan 

Pengayaman serat menjadi satu ikatan 

dengan panjang 9mm dan diameter 2mm 

Curing pada suhu 75°C selama 2 jam 

Pengeringan serat dibawah sinar 

Matahari selama 2 hari 

Persiapan Unsaturated Polyester  

Menimbang Unsaturated Polyester 

dengan timbangan digital sesuai 

dengan presentase pada variasi 

pembuatan kompositnya 

 



 
 

 

V. KESIMPULAN 

  

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Komposit dengan kekuatan mekanik tertinggi adalah komposit dengan 

perlakuan serat NaOH 7% dengan kekuatan tarik rata – rata 4,96 MPa. 

2. Komposit dengan kekuatan tarik terendah adalah komposit dengan perlakuan 

serat NaOH 3 % dengan nilai tegangan sebesar  3.43 MPa. 

3. Kerusakan komposit yang dapat dilihat dengan menggunakan pengambilan 

gambar SEM adalah matriks cracking, void, dan debonding. 

4. Adhesi antara serat dan matriks pada komposit polyester-serat daun nanas 

cukup baik, karena debonding hanya terlihat oleh pengambilan gambar SEM. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan masker dan sarung tangan ketika melakukan perlakuan alkali 

terhadap serat karena dapat membahayakan pernafasan dan menyebabkan 

iritasi kulit. 

2. Fabrikasi serat baiknya tidak dibentuk sebagai bundle karena akan sulit untuk 

serat dapat menyerap matriks. 

3. Menuangkan resin ke cetakan secara perlahan guna menghindari terjadinya 

void pada spesimen. 

4. Perhitungan perbandingan komposisi komposit sebaiknya menggunakan 

perbandingan fraksi massa. 

5. Pencampuran resin dan katalis harus diaduk dengan RPM yang rendah untuk 

menghindari terciptanya buih pada resin. 

6. Katalis yang digunakan untuk pencampuran resin tidak boleh lebih dari 5 %, 

karena dapat membuat campuran menjadi keruh dan akan retak jika melalui 

proses curing. 
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