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ABSTRAK 
 

 

 

Serat ijuk merupakan serat alami yang diperoleh dari pohon aren (Arenga Pinnata 

Merr), dan dapat terdegradasi secara alami serta harganya lebih murah dibanding 

serat sintetis.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh panjang serat 

terhadap kekuatan tarik komposit berpenguat serat ijuk dengan matrik epoxy.  

 

Pada penelitian ini, pengekstrakan serat ijuk menggunakan sisir kawat yang 

berfungsi memisahkan serat ijuk dari pelepahnya. Lalu dilakukan pemilihan serat 

berdiameter 3 mm menggunakan micrometer sekrup.  kemudian serat ijuk 

direndam dalam larutan NaOH 5% selama 2 jam dan dikeringkan selama 15 

menit.  Selanjutnya dipotong dengan panjang 30 mm, 60 mm, dan 90 mm.  Lebih 

lanjut, pembuatan komposit menggunakan metode hand lay up dengan 

pencampuran resin epoxy dan hardener dengan perbandingan campuran   1 : 1 

mengacu pada ASTM D638.  Selanjutnya dilakukan pencampuran matrik dan 

serat dengan fraksi massa 80% : 20% menggunakan variasi panjang serat.  

Selanjutnya spesimen uji dipanaskan dalam oven dengan suhu 70
o
C selama 10 

menit.  Kemudian dilakukan pengujian tarik untuk resin epoxy murni dan untuk 

komposit dengan variasi panjang serat 30 mm, 60 mm, dan 90 mm. Fhoto daerah 

patahan dengan Scanning Electron Microscope (SEM) digunakan untuk melihat 

mekanisme perpatahan komposit.     

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kekuatan tarik dan regangan tertinggi 

dicapai pada komposit dengan panjang serat 90 mm.  Kekuatan tarik yang didapat 

sebesar  36,37 MPa dan regangan sebesar 9,34 %.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kekuatan komposit ialah daya ikat serat dengan matrik, 

pendistribusian serat yang merata, dan panjang kritis serat.  Hasil foto SEM pada 

patahan komposit serat ijuk menunjukkan terjadinya fiber breaking. Hal ini 

menunjukan bahwa daya ikat antara matrik dan serat yang cukup baik, tetapi 

sebaran serat pada matrik tidak merata yang mengakibatkan kekuatan tarik 

komposit yang optimal tidak bisa dicapai. 
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