
 
 

  

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komposit 

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih 

material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, dimana sifat 

mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda Dari campuran 

tersebut akan dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan 

karakteristik ini yang berbeda dari material pembentuknya. Material komposit 

mempunyai sifat dari material konvensional pada umumnya dari proses 

pembuatannya melalui percampuran yang tidak homogen, sehingga kita leluasa 

merencanakan kekuatan material komposit yang kita inginkan dengan jalan 

mengatur komposisi dari material pembentuknya.  (Matthews  dkk, 1993) 

 

Karena serat yang digunakan sebagai penguat komposit, maka serat inilah yang 

akan menentukan karakteristik material komposit, seperti : kekakuan, kekuatan 

serta sifat-sifat mekanik yang lainnya. Seratlah yang menahan sebagian besar 

gaya-gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan matrix bertugas 

melindungi dan mengikat serat agar dapat bekerja dengan baik. Salah satu 

keuntungan material komposit adalah kemampuan material tersebut untuk 

diarahkan sehingga kekuatannya dapat diatur hanya pada arah tertentu yang 

kita kehendaki. Hal ini dinamakan tailoring propeties dan ini adalah salah satu 

sifat istimewa komposit dibandingkan dengan material konvensional lainnya. 
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Selain kuat, kaku dan ringan komposit juga memiliki ketahanan yang tinggi 

pula terhadap beban dinamis. (Hadi, 2001) 

 

oleh karena itu, untuk bahan serat digunakan bahan yang kuat, kaku dan getas, 

sedangkan beban matrix dipilih bahan-bahan yang liat dan lunak. Selain itu, 

keuntungan lain dari penggunaan komposit antara lain ringan, tahan korosi, 

tahan lelah. 

 

Komposit dan alloy memilki perbedaan dari cara penggabungannya yaitu 

apabila komposit digabung secara makroskopis sehingga masih kelihatan serat 

maupun matriksnya (komposit serat) sedangkan alloy atau paduan digabung 

secara mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi unsur-unsur pendukungnya. 

(Jones, 1975) 

 

Sifat material hasil penggabungan ini diharapkan dapat saling melengkapi 

kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masing material penyusunnya. 

Sifat-sifat yang dapat diperbaharui antara lain : 

(a) Kekuatan (Strength), merupakan kemampuan material untuk menahan 

beban tanpa mengalami perpatahan, 

(b) Kekakuan (Stiffness), yaitu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

suatu materi. Banyak material yang kaku memiki kepadatan yang 

rendah untuk menahan deformasi dari pemasangan, grafitasi, dan 

vibrasi pada saat pengoperasiannya. 

(c) Ketahanan korosi (Corrosion Resistance) yaitu tidak cepat berkarat 

sehingga memliki masa umur pakai yang panjang, 
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(d) Berat (Weight) yaitu berat material yang dapat berubah menjadi ringan 

tanpa mengurangi unsur-unsurnya. 

(e) Ketahanan lelah (Fatigue Life), merupakan fenomena terjadinya 

kerusakan material karena pembebanan yang berulang-ulang. Apabila 

suatu logam dikenakan tegangan berulang, maka akan patah pada 

tegangan yang jauh lebih rendah  dibandingkan tegangan yang 

dibutuhkan untuk menimbulkan perpatahan pada beban statik. 

(f) Meningkatkan konduktivitas panas yaitu menambah laju perambatan 

panas pada padatan dengan aliran yang mengalir dari temperatur tinggi 

ke temperatur rendah. 

 

Pada umumnya sifat-sifat komposit ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: 

(a) jenis bahan-bahan penyusun, yaitu bahan serat yan akan digunakan 

seperti serat sabut kelapa, ijuk, serat nanas, serat pisang, dan lain-lain. 

(b) bentuk geometris dan struktur bahan penyusun, yaitu bentuk dari serat, 

setakan, dan struktur bahan-bahan penyusun dalam pembuatan 

material komposit. 

(c) rasio perbandingan bahan-bahan penyusun, yaitu perbandingan bahan 

yang akan digunakan untuk menghasilkan material komposit yang baru 

dan baik. 

(d) daya lekat antar bahan-bahan penyusun, merupakan kemampuan serat 

untuk saling mengikat antar bahan penyusunnya. 
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(e) proses pembuatan, pada proses ini perlu diperhatikan langkah-langkah 

dalam membuat material baru sehingga diperoleh material yang baik 

dan sesuai dengan standar. 

 

Dalam penelitan yang dilakukan oleh Kuncoro Diharjo, tentang pengaruh 

perlakuan alkali terhadap sifat tarik bahan komposit serat rami-polyester di 

dapatkan bahwa komposit alam adalah material yang memiliki potensi yang 

baik untuk dikembangkan di Indonesia. Mechanical bonding komposit yang 

diperkuat serat alam dapat ditingkatkan dengan perlakuan kimia serat atau 

mengunakan coupling agent. Perlakuan kimia, seperti perlakuan alkali, sering 

digunakan karena lebih ekonomis. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki 

pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat tarik komposit berpenguat serat rami 

kontinyu dengan matriks polyester. Pengamatan visual dilakukan untuk 

menyelidiki mekanisme perpatahan. Serat rami direndam di dalam larutan 

alkali (5% NaOH) selama 0, 2, 4, dan 6 jam.  Selanjutnya, serat tersebut dicuci 

menggunakan air bersih dan dikeringkan secara alami.  

 

Matrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah resin unsaturated polyester 

157 BQTN dengan hardner MEKPO 1%. Komposit dibuat dengan metode 

cetak tekan pada Vf = 35%. Semua spesimen dilakukan post cure pada suhu 

62oC selama 4 jam. Spesimen uji tarik dibuat mengacu pada standar ASTM D-

638. Pengujian tarik dilakukan dengan mesin uji tarik dan perpanjangan diukur 

dengan menggunakan extensometer. Penampang patahan diselidiki untuk 

mengidentifikasi mekanisme perpatahannya. Hasil penelitian yang dilakukan  

menunjukkan bahwa kekuatan dan regangan tarik komposit memiliki harga 
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optimum untuk perlakuan serat 2 jam, yaitu 190.27 MPa dan 0.44%. Komposit 

yang diperkuat serat yang dikenai perlakuan 6 jam memiliki kekuatan terendah. 

Penampang patahan komposit yang diperkuat serat perlakuan selama 0 jam, 2 

jam, dan 4 jam diklasifikasikan sebagai jenis patah slitting in multiple area. 

Sebaliknya, penampang patahan komposit yang diperkuat serat perlakuan 6 

jam memiliki jenis patah tunggal.   

 

Kuncoro Diharjo menyimpulkan bahwa komposit yang diperkuat serat rami 

dengan perlakuan 5% NaOH selama 2 jam memiliki kekuatan tarik dan 

regangan terbesar, yaitu σ = 190.27 MPa dan ε = 0.44%.  Semakin lama 

perlakuan serat rami, maka modulus elastisitas kompositnya pun meningkat.  

Patahan komposit yang diperkuat serat rami tanpa perlakuan dan dengan 

perlakuan 5% NaOH selama 2 jam dapat diklasifikasikan sebagai jenis patah 

banyak (splitting in multiple area).  Penampang patahan komposit yang 

diperkuat serat rami tanpa perlakuan didominasi perilaku kegagalan fiber pull 

out. Namun pada komposit yang diperkuat serat dengan perlakuan 5% NaOH, 

penampang patahannya mengindikasikan tanpa adanya fiber pull out. (Diharjo, 

2006) 

 

Soemardi, Agustinus, Reksoprodjo, dan Widjajalaksmi, 2009 melakukan  

penelitian yang berjudul Karakteristik Mekanik Komposit Lamina Serat Rami 

Epoxy Sebagai Bahan Alternatif Soket Prostesis ini bertujuan untuk 

mendapatkan karakteristik mekanik komposit serat alam khususnya serat rami 

dengan matriks epoxy yang akan diaplikasikan sebagai bahan alternatif pada 

desain soket prostesis.  Pengujian komposit lamina serat rami epoxy mengacu 
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standar American Society for Testing Material (ASTM) D 3039/D 3039M 

untuk pengujian tarik dan ASTM D 4255/D 4255M-83 untuk pengujian geser.  

 

Serat rami yang digunakan adalah serat kontinyu dengan kode produksi 100% 

Ne 14’S, menggunakan matriks berupa Epoxy Resin Bakelite EPR 174 dan 

Epoxy Hardener V-140. Metode pembuatan sampel uji komposit lamina 

dengan cara hand lay up terhadap serat rami kontinyu pada suhu kamar. Hasil 

pengujian karakteristik mekanik komposit serat rami epoxy akan dibandingkan 

dengan standard ISO untuk bahan plastik/polymer yang diaplikasikan pada 

bidang kesehatan, khususnya untuk Prosthetics dan Orthotics. Analisis 

dilengkapi dengan hasil pengamatan berbantuan Scanning Electron Microscope 

(SEM) untuk mengetahui modus kegagalan dan kriteria kegagalan.   

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

komposit lamina serat rami epoxy berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut 

sebagai material alternatif dalam pembuatan soket prostesis atas lutut pada 

fraksi volume serat 40-50%.  Karakteristik mekanik komposit lamina serat rami 

epoxy longitudinal pada fraksi volume serat 40% yaitu tegangan tarik 232 MPa 

dan modulus elastisitas 9,7 GPa, sedangkan pada fraksi volume serat 50% 

tegangan tarik 260 MPa dan modulus elastisitas 11,23 GPa. Harga ini masih 

lebih besar dibandingkan dengan harga referensi pada penelitian ini, yaitu 

bahan polimer yang diaplikasikan di bidang kesehatan dengan harga minimal 

kekuatan tarik 80 MPa dan modulus elastisitas 3 GPa.  
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Modus kegagalan yang terjadi pada komposit lamina rami epoxy meliputi 

brittle failure (getas) untuk fraksi volume serat 10% - 30%, bonding dan 

deleminasi fraksi volume serat 40-50%. Karakteristik mekanik komposit 

lamina rami epoxy memenuhi persyaratan sebagai bahan soket prostesis, 

mengacu pada Standard ISO: plastic/polymer for health application. 

(Soemardi, Agustinus, Reksoprodjo, dan Widjajalaksmi, 2009) 

 

B. Klasifikasi 

Material komposit terbentuk dari beberapa unsur. Komponen ini dapat berupa 

unsur organik anorganik ataupn metalik dalam bentuk serat, serpihan, partikel 

dan lapisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi komposit menurut penyusunnya (Gibson, 1994). 

 

Bila dilihat dari material pembentuk komposit, maka komposit dapat 

dibedakan dalam beberapa bagian antara lain: 

Composite 

Partikel - reinforced 

Continuous (aligned) 

Discontinous (short) 

Randomly oriented 

Fiber - reinforced 

laminates 

structural 

Sanwich panels 

aligned 
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a. Komposit partikel (  Particulate Composite) 

Komposit partikel merupakan komposit yang mengandung bahan penguat 

berbentuk partikel atau serbuk. Partikel sebagai bahan penguat sangat 

menentukan sifat mekanik dari komposit karena meneruskan beban yang 

didistribusikan oleh matrik. Ukuran, bentuk, dan material partikel adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik dari komposit partikel 

(Andri Sulian, 2008). 

 

Sifat-sifat komposit partikel dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: 

1.      Ukuran dan bentuk partikel 

2.      Sifat-sifat atau bahan partikel 

3.      Rancangan partikel 

4.      Rasio perbandingan antara partikel 

5.      Jenis matrik. 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan komposit pertikel adalah 

menghilangkan unsur udara dan air karena partikel yang berongga atau 

memiliki lubang udara kurang baik digunakan dalam campuran komposit. 

Adanya udara dan air di sela-sela partikel dapat mengutangi kekuatan dan 

mengurangi ketahanan retak bahan (Andri Sulian, 2008). 

 

Partikel sebagai elemen penguat sangat menentukkan sifat mekanik dari 

komposit karena meneruskan beban yang didistribusikan oleh matrik. 

Ukuran, bentuk dan material partikel adalah faktor-faktor yang 
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mempengaruhi property mekanik dari komposit partikel. pengaruh 

peningkatan kehalusan partikel pada komposit antara lain. (Andri Sulian, 

2008): 

1. Memperkecil diameter pori 

2. Meningkatkan kerapatan 

3. Meningkatkan nilai porositas 

4. Meningkatkan kekuatan tekan dan kekuatan lentur 

 

Keunggulan komposit polimer yang menggunakan partikel antara lain dapat 

menigkatkan sifat fisis material seperti kekuatan mekanis, dan modulus 

elastisitas, serta kekuatan komposit lebih homogen (merata). Dalam 

pembuatan komposit partikel sangat penting menghilangkan unsur udara 

dan air karena partikel yang berongga atau yang memiliki lubang udara 

kurang baik jika digunakan dalam campuran komposit. Adanya udara dan 

air pada sela-sela partikel dalam komposit dapat mengurangi kekuatan dan 

ketahanan retak bahan (Andri Sulian, 2008). 

 

Gambar 2.2 komposit partikel (Andri Sulian, 2008). 

 

Partikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah potong dari batu 

marmer. Dalam pembuatan komposit limbah potong dari batu marmer ini 

sangat mudah dibuat, karena limbah ini sudah berbentuk partikel halus, 



18 
 

selanjutnya di pisahkan menggunakan ayakan untuk memperoleh variasi 

ukuran partikelnya. Limbah batu marmer dalam penelitian ini dijadikan 

partikel penguat komposit guna mengetahui keunggulan-keunggulan yang 

dimiliki oleh limbah batu marmer. 

 

b. Komposit serat (Fibrous Composite Material) 

Komposit serat merupakan komposit yng tersiri dari matriks (bahan dasar) 

yang diproduksi secara fabrikasi, misalnya serat ditambahkan resin sebagai 

bahan perekat. 

 

 

Gambar 2.3 komposit serat (Andri Sulian, 2008). 

 

Komposit serat Merupakan jenis komposit yang hanya terdiri dari satu 

lamina atau lapisan yang menggunakan penguat berupa serat (fiber).  Fiber 

yang digunakan bisa berupa glass fiber, carbon fibers, armid fibers (poly 

aramide), dan sebagainya.  Fiber ini bisa disusun secara acak (chopped 

strand mat) maupun dengan orientasi tertentu bahkan bisa juga dalam 

bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. 

 

c. Komposit lapis (Laminated Composite Materials) 

Komposit laminat, merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis 

atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki 

karakterstik sifat sendiri 
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Gambar 2.4 komposit lapis (Christiani, Evi. 2008). 

 

Komposit yang terdiri dari lapisan serat dan matriks, yaitu lapisan yang 

diperkuat oleh resin sebagai contoh plywood, laminated glass yang sering 

digunakan bahan bangunan dan kelengkapannya.  Pada umumnya 

manipulasi makroskopis yang dilakukan yang tahan terhadap korosi, kuat 

dan tahan terhadap temperatur. 

 

C. Tipe komposit serat 

Berdasarkan penempatan terdapat beberapa jenis serat pada komposit, yaitu : 

a. Continous fibre composite 

Tipe ini mempunyai susunan serat panjang dan lurus, membentuk lamina 

diantara matriknya. Tipe ini mempunyai kelemahan pemisahan antar 

lapisan. 

 

 Gambar 2.5 Continous fiber composite (Gibson, 1994). 
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b. Woven fibre composite (bi-rectional) 

Komposit ini tidak mudah dipengaruhi pemisahan antar lapisan karena 

susunan seratnya mengikat antar lapisan. Susunan seratnya memanjang yang 

tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuan melemah. 

 

Gambar 2.6 Woven fibre composite (bi-rectional) (Gibson, 1994). 

 

c. Discountinous fibre composite 

Discontinous fibre composite adalah tipe serat pendek. Komposit yang 

diperkuat oleh serat pendek pada umunya menggunakan resin sebagai 

matriksnya. Dalam pembuatan komposit serat pendek  ini dipotong-potong 

pendek 20-100 mm panjangnya. Tipe ini dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

 

1. Aligned discontinuous fibre yaitu untuk mendapatkan komposit jenis 

ini digunakan teknik yang berbeda dengan terorientasi acak, yaitu lay 

up. Metode ini khusus digunakan cetak suntik (injection moulding) 

dan proses ektruksi. 

2. Off-axis aligned continous fibre yaitu untuk mendapatkan komposit 

jenis ini digunakan teknik yang berbeda dengan terorientasi acak, yaitu 

lay up. Metode ini khusus digunakan cetak suntik (injection moulding) 

dan proses ektruksi. Perbedaannya dengan aligned discontinuous fibre 

adalah hanya penempatan posisi serat dalam cetakan. 
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3. Randomly oriented continous fibre, yaitu pembuatan komposit jenis ini 

dilakukan dengan teknik  hand  lay up. Ukuran serat dapat dipilih untuk 

mendapatkan perbedaan jumlah penyebaran serat selama pencetakan. 

 

 i     (ii)   (iii) 

Gambar 2.7 Tipe  Discountinous fibre composite (Gibson, 1994). 

 

d. Hybrid fibre continous 

Hybrid fibre continous merupakan komposit gabungan antara tipe serat 

lurus dan serat acak. Tipe ini digunakan untuk supaya dapat mengganti dari 

kekurangan sifat kedua tipe dan dapat menggabungkan kelebihannya   

 

Randomly oriented continous fibre Hybrid fibre continous 

Gambar 2.8 Tipe komposit serat (Gibson, 1994). 

 

D. Faktor yang mempengaruhi sifat mekanik komposit 

a. Jenis serat 

Pemilihan jenis serat dapat mempengaruhi kekuatan bahan komposit. Hal 

ini erat kaitannya dengan pola penguatan serat 
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b. Letak serat 

1. One Dimensional Reinforcement, mempunyai kekuatan pada arah axis 

serat. 

2. Two Dimensional Reinforcement, mempunyai dua kekuatan pada dua   

arah atau masing-masing arah orientasi serat. 

3. Three dimensional reinforcement, mempunyai sifat isotropic 

kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe lainnya. 

c.  Panjang serat 

Serat panjang lebih kuat dibandingkan serat pendek. Oleh karena itu itu 

serat panjang dan diameter sangat berpengaruh terhadap pada kekuatan 

maupun modulus komposit. Serat panjang atau composite fibre lebih efisien 

peletakannya dari pada serat pendek. 

d. Bentuk serat 

Bentuk serat tidak mmpengaruhi, yang mempengaruhi adalah diameter 

seratnya. Semakin kecil diameter serat akan menghasilkan kekuatan 

komposit yang tinggi. 

e. Faktor matrik 

Matrik berfungsi untuk mengikat serat. Polimer yang sering digunakan 

adalah termoset dan termoplastik. 

f. Katalis MEKPO 

Katalis digunakan untuk membantu  proses pengeringan (Curring) pada 

bahan matriks suatu komposit. Waktu yang dibutuhkan resin untuk berubah 

menjadi plastik tegantung pada jumlah katalis yang dicampurkan.. 
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Penelitian ini menggunakan katalis metal ethyl katon peroxide (MEKPO) 

yang berbentuk cair dan bewarna bening.  

 

Penggunaan katalis yang berlebihan akan semakin mempercepat proses laju 

pengeringan, tetapi akan menyebabkan komposit yang dihasilkan semakin 

getas atau resin bisa terbakar. Penambahan katalis yang baik 1% dari 

volume resin. Bila terjadi reaksi akan timbul panas 600C-900C. Panas ini 

cukup untuk mereaksikan resin sehingga diperoleh kekuatan dan bentuk 

plastik yang maksimal sesuai dengan bentuk cetakan yang diinginkan 

(Surdia,Tata dkk, S, 1992). 

 

Jumlah katalis yang dapat menghasilkan material Glass Reinforced 

Polyester dengan sifat mekanik optimum adalah pada komposisi 1% resin. 

Pemakaian filler dalam komposisi resin pada proses curring dengan katalis 

1% resin mempunyai sifat mekanik yang cukup baik, yaitu tensile strength 

536,8 kg/cm2 dan impact strength 16,5297 kg/cm-cm untuk dapat memenuhi 

kriteria minimum suatu aplikasi, harus ditingkatkan kekuatannya dengan 

penambahan fiber, dalam hal ini untuk dicapai tensile strength min 600 

kg/cm2 dan impact strength min 25 kg/cm-cm (Prima Widi Hatmi, Sukartini, 

Dody AW, 1998). 

E. Kelebihan dan kekurangan material komposit 

Bahan komposit mempunyai beberapa  kelebihan berbanding dengan bahan  

konvensional  seperti  logam.  Kelebihan tersebut pada umumnya dapat dilihat 

dari beberapa sudut yang penting seperti sifat-sifat mekanikal dan fisikal,  
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keupayaan (reliability), kebolehprosesan dan biaya. Seperti yang diuraikan 

dibawah ini :    

 

a. Sifat-sifat mekanikal dan fisikal  Pada umumnya pemilihan bahan matriks 

dan serat memainkan  peranan  penting dalam menentukan sifat-sifat 

mekanik dan sifat komposit. Gabungan matriks dan serat dapat 

menghasilkan komposit  yang  mempunyai kekuatan dan kekakuan yang 

lebih tinggi dari bahan konvensional seperti keluli. 

1. Bahan komposit mempunyai density yang  jauh  lebih rendah 

berbanding dengan bahan konvensional. Ini memberikan implikasi yang 

penting dalam konteks penggunaan karena komposit akan mempunyai  

kekuatan dan kekakuan spesifik yang  lebih  tinggi dari bahan 

konvensional. Implikasi kedua ialah produk komposit yang dihasilkan 

akan mempunyai kerut yang lebih rendah dari logam. Pengurangan 

berat adalah satu aspek yang penting dalam industri pembuatan seperti 

automobile dan angkasa lepas. Ini karena berhubungan dengan 

penghematan bahan bakar.   

2. Dalam  industri  angkasa  lepas terdapat kecendrungan untuk 

menggantikan komponen  yang diperbuat dari logam dengan komposit 

karena telah terbukti komposit mempunyai rintangan terhadap fatigue 

yang baik terutamanya komposit yang menggunakan serat karbon.  

3. Kelemahan logam yang agak terlihat jelas ialah rintangan terhadap 

kakisa yang lemah terutama produk yang  kebutuhan sehari-hari. 

Kecendrungan komponen logam untuk mengalami kakisan 
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menyebabkan biaya pembuatan yang tinggi. Bahan komposit sebaiknya 

mempunyai rintangan terhadap kakisan yang baik.  

4. Bahan komposit juga mempunyai kelebihan dari segi versatility 

(berdaya guna) yaitu produk yang mempunyai gabungan  sifat-sifat 

yang menarik yang  dapat dihasilkan dengan mengubah sesuai jenis 

matriks dan serat yang digunakan. Contoh dengan menggabungkan  

lebih  dari satu serat dengan matriks untuk menghasilkan komposit 

hibrid.   

5.  Massa jenis rendah (ringan) 

6. Lebih kuat dan lebih ringan 

7.  Perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan 

8. Lebih kuat (stiff), ulet (tough) dan tidak getas. 

9.  Koefisien pemuaian yang rendah 

10.  Tahan terhadap cuaca 

11.  Tahan terhadap korosi 

12.  Mudah diproses (dibentuk) 

13.  Lebih mudah disbanding metal   

 

b. Biaya 

Faktur biaya juga memainkan peranan  yang sangat penting dalam 

membantu perkembangan  industri  komposit. Biaya yang berkaitan erat 

dengan penghasilan suatu produk yang  seharusnya  memperhitungkan 

beberapa aspek seperti biaya bahan mentah, pemrosesan, tenaga manusia, 

dan sebagainya. 
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Bahan komposit mempunyai beberapa  kekurangan:  

1. Tidak tahan terhadap beban shock (kejut) dan crash (tabrak) 

dibandingkan dengan metal.  

2. Kurang elastis. 

3.  Lebih sulit dibentuk secara plastis . 

 

F. Serat alam dan sintetis 

Serat alam dan sintesis banyak jenis klasifikasinya. Serat alam yang sering 

digunakan adlaah serat pisang, kapas, wol, serat nanas, serat rami, dan serat 

sabut kelapa, sedangkan serat sintesis diantaranya nilon, akril, dan rayon. Serat 

alam adalah serat yang banyak diperoleh di alam sekitatr, yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan seperti serat pelepah pisang, bambu, rosella, nanas, kelapa, 

ijuk, dan lain-lain. 

 

Serat alam mulai mendapatkan perhatian serius dari para ahli material 

komposit karena,, (a) serat alam memiliki kekuatan spesifik yang tinggi karena 

serat alam memiliki masa jenis yag rendah. (b) serat alam mudah diperoleh dan 

merupakan sumber daya alam yang dapat diolah kembali, harganya relatif 

murah, dan tidak beracun. Serat alam yang banyak tumbuh di indonesia. 

Berikut ini adalah skema klasifikasi jenis serat alam. 
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Contoh: Kapas, 

Serabut 

Bahan Penguat Serat 

Serat Rumput 

Serat Alam Wood 

Daun 

Serat Alam Non Wood 

Serat Jerami Kulit Pohon Biji 

Contoh : Jagung, 

Gandum, Batang 

Padi 

Contoh: Kenaf, 

Rami, Ijuk, Jute, 

Hemp 

Contoh: Kayu 

Lunak, dan Kayu 

Keras 

Contoh: 

Bamboo, 

Rumput 

Contoh: Karung, 

Serat Daun 

Nanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Klasifikasi Jenis Serat Alam (Thi Thu Loan, 2006) 

 

Macam- macam jenis serat diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Serat asbestos 

Serat ini dibagi menjadi 2, yaitu : (a) Crhysotile asbestos (serat 

asbestos putih) mempunyai rumus kimia 3MgO.2SiO2O dan 

merupakan mineral yang tersedia cukup banyak di alam. Serat ini 

mempunyai diameter minimum 0,001 m. Ditinjau dari segi kekuatanya 
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cukup baik, tetapi serat ini jarang tersedia di pasaran umum sehingga 

menjadikan kurang banyak digunakan sebagai bahan tambahannya. 

Crhysotile asbestos mempunyai rumus kimia Na2O, Fe2O3, 3FeO, 

8SiO2, H2O. 

 

Serat ini mempunyai kuat tarik yang cukup tinggi sekitar 3500. (b) 

Mpa dan cukup banyak di Kanada, Afrika Selatan dan Rusia. 

Hambatan jarang dipakainya serat ini adalah sulit didapatkan di setiap 

negara sehingga harganya relatif mahal, disamping itu beberapa tahun 

belakangan manusia, serat ini dianggap sebagai salah satu penyebab 

penyakit kanker (karsiroganik). 

 

b. Serat kaca 

Serat ini mempunyai kuat tarik yang cukup tinggi, sehingga 

penambahan serat kaca pada beton akan meningkatkan kuat lentur 

beton. Tetapi permukaan serat kaca yang licin mengakibatkan daya 

lekat terhadap bahan ikatnya menjadi lemah dan serat ini kurang tahan 

terhadap sifat alkali semen sehingga dalam jangka waktu lama serat 

akan rusak. Serat ini banyak digunakan sebagai bahan penguat dalam 

komposit. Fungsi utama dari serat inin adalah sebagai penopang 

kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit 

sangat bergantung dari serat yang digunakan, karena tegangan yang 

dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh matriks yang 

diteruskan serat, sehingga serat akan menahan beban samapai beban 
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maksimum. Oleh karena itu, serat haruslah mempunyai tegangan tarik 

dan modulus elastisitas yang tinggu dari pada matriks penyusun 

komposit. 

 

Aplikasi dari serat gelas yang terkenal misalnya otomotif dan bodi 

kapal, pipa plastik, kotak penyimpanan, dan industri dasar. 

 

c. Serat baja (steel fiber) 

Serat baja mempunyai banyak kelebihan diantaranya : mempunyai 

kuat tarik dan modulus elastisitas yang cukup tinggi, tidak menngalami 

perubahan bentuk akibat pengaruh sifat alkali semen. Penambahan 

serat baja pada beton akan menaikkan kuat tarik, kuat lentur, dan kuat 

impak. Sedangkan kelemahan serat baja adalah apabila serat baja tidak 

terlindungi dalam beton akan mudah terjadi karat (korosi), adnaya 

kecenderungan serat baja tidak menyebar secara merata dalam adukan 

dan serat baja hasil produksi pabrik harganya cukup mahal. 

 

d. Serat karbon mempunyai beberapa kelebihan yaitu tahap terhadap 

lingkungan agresif, stail pada suhu yang tinggi, tahan terhadap abrasi, 

relatif kaku dan lebih tahan lama. Tetapi penyebaran serat karbon 

dalam adukan beton lebih sulit dibandingkan dengan serat jenis lain. 
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e. Serat polypropylene 

Serat polypropylene dalam kehidupan sehari- hari dikenal sebagai tali 

rafia. Serat polypropylene mempunyai sifat tahan terhadap serangna 

kimia, permukaannya tidak basah lagi sehingga mencegah terjadinya 

penggumpalan serat selama pengadukan. Serat polypropylene 

mempunyai titik leleh 165oC untuk jangka waktu yang pendek. 

 

f. Serat polyethylene 

Serat polyethylene dalam kehidupan sehari- hari dikenal sebagai tali 

tambang plastic. Serat polyethylene ini hampir sama dengan serat 

polypropylene hanay bentuknya berupa serat tunggal. 

 

g. Serat alami 

Ada bermacam- macam serat alami antara lain: abaca, sisal, jutem 

ramie, ijuk, serat sabut kelapa, pisang, dan lain-lain. Serat ijuk yaitu 

berwarna hitam dan liat yang terdapat pada bagian pangkal pelepah 

daun pohon aren. Pohon aren menghasilkan ijuk pada 4-5 tahun 

terakhir. Serat ijuk yang memuaskan diperoleh sari pohon yang sudah 

tua, tetapi sebelum tandan (bakal) buah muncul (sekitar umur 4 tahun), 

karena saaat tandaj bakal buah muncul ijuk menjasi kecil-kecil dan 

jelek. (Evi Cristiani, 2008) 
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G. Serat rami 

Tanaman rami  merupakan salah satu tanaman penghasil serat alam yang dapat 

menjadi sumber bahan baku produk tekstil. Rami dikenal sebagai tanaman 

serat nabati yang menghasilkan serat dari kulit kayu Selain diambil serat dari 

kulit batangnya, semua bagian tanaman rami dapat dimanfaatkan. Akar 

tanaman (rhizome) dapat digunakan sebagai bahan tanaman (bibit) untuk 

pengembangan rami, daunnya dapat sebagai pakan ternak, sedangkan kulit 

batang dan kayunya dapat digunakan untuk bahan baku pulp maupun kompos. 

Prospek pengembangan pasar untuk serat rami sangat baik karena harga jual 

yang relatif tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.10 Serat Rami 

 

Serat rami panjangnya sangat bervariasi dari 2,5 cm sampai dengan 50 cm 

dengan panjang rata-rata 12,5 cm sampai dengan 15 cm. diameternya berkisar 

antara 25 µ sampai dengan 75 µ dengan rata-rata 30 – 50 µ. Bentuk 

memanjang serat rami seperti silinder dengan permukaan bergaris-garis dan 

berkerut-kerut membentuk benjolan-benjolan kecil. Sedangkan irisan lintang 

berbentuk lonjong memanjang dengan dinding sel yang tebal dan lumen yang 

pipih. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1. Mechanical properties dari serat rami (Rafiuddin Syam, Zulkifli 

Djafar, 2012). 

Mechanical 

properties 

Mueller & 

Krobjilowski, 

2003 

Jacob 

et al, 

2005 

Rowell

, et al, 

2000 

Andre, 

2006 

Marsyahyo

, et al, 2005 

Density, (g/cm3) 1.5-1.6 - - 1.5 1.3-1.7 

Diameter, 

(micron) 40-80 - 11-80 30-50 25-40 

Length, (mm) 60-260 - 60-250 150 200-250 

Tensile 

Strength, (Mpa) 400-1050 

400-

938 - 500-750 786-1586 

Elongation, (%) 3.6-3.8 3.6-3.8 - 2 1.2-2.1 

Young modulus, 

(Gpa) 61.5 

61.4-

128 - 29-44 64-112 

 

 

Sifat mekanis banyak dipengaruhi oleh kandungan selulosa (Rowell dkk, 

2000). Serat rami memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi dan sifat 

mekanis relatif paling tinggi dibandingkan dengan serat alam yang lainnya 

sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai media penguatan untuk 

komposit polimer. Komposisi kandungan serat rami ditunjukkan pada Tabel 

2.2. 

 

Tabel 2.2. Komposisi kandungan serat rami (Rafiuddin Syam, Zulkifli 

Djafar, 2012). 

Komposisi 

Kimia 

Rowell 

dkk, 

2000 

Gassan 

dkk,200

1 

Winarto

, 2005 

Kavelin, 

2005 

Marsyahyo

, 2005 

Andre, 

2006 

Selulosa, wt 

% 87-910 69-83 

73,17-

75,11 68,6-76,2 61,27 70-80 

Hemiselulosa

, wt % na na 

12,45-

13,44 13,1-16,7 22,05 na 

Lignin, wt % na na 1,3-1,6 0,6-0,7 1,9 0,5-1,0 

Wax, wt % na na 0,22- 0,3 na na 
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0,63 

Pektin, wt % na na 

4,18-

4,52 1,9 na na 

Pentosan, wt 

% 5-8 5-8 

 

na na na 

Abu, wt % na na 

3,37-

3,52 na 5,49 na 

Moisture, wt 

% na na 12 8 9 12-17 

Spiral angle,( 
0) na 8 na 7,5 na 6-10 

kadar 

ekstraktif 

benzene na na na na 12,65 na 

Keterangan : wt = Berat 

Membujur ,Bentuk memanjang seperti silinder dengan permukaan bergaris-

garis dan berkerut-kerut membentuk benjolan-benjolan kecil. Melintang, 

Bentuk lonjong memanjang dengan dinding sel yang tebal dan lumen yang 

pipih. Ujung sel tumpul dan tidak berlumen. 

 

  

Membujur    Melintang 

Gambar 2.11 Penampang serat rami (Rafiuddin Syam, Zulkifli 

Djafar, 2012). 

 

 

 

 

 

http://evgust.wordpress.com/2011/04/16/serat-rami/rami-membujur/
http://evgust.wordpress.com/2011/04/16/serat-rami/rami-melintang/
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Sifat kimia 

1. Pengaruh asam 

Serat rami dapat turun kekuatannya atau rusak dalam beberapa kondisi 

Asam kuat. Adanya asam akan menghidrolisa selulosa menghasilkan 

Hidroselulosa. 

2. Pengaruh alkali 

Serat rami tahan terhadap Alkali, larutan alkali encer tidak mempengaruhi 

serat meskipun pada suhu mendidih apabila tidak ada udara. Oksigen dari 

udara dapat menyebabkan terjadinya Oksiselulosa. 

3. Pengaruh panas 

Serat rami mempunyai ketahanan yang baik terhadap panas. Warna serat 

akan berubah kekuning-kuningan bila dipanaskan pada suhu 1200C selama 

± 5 jam. Sedangkan dalam waktu beberapa menit dengan suhu 2400C serat 

akan rusak. 

4. Pengaruh bakteri dan jamur 

Serat rami sangat tahan terhadap bakteri dan jamur. Gum adalah 

polisakarida atau merupakan derivate polisakarida. Polisakarida 

(C6H10 O5)n berupa rangkaian molekul-molekul monosakarida yang sejenis 

ataupun yang berlainan jenis. Polisakarida yang terdiri atas molekul heksosa 

yang disebut heksosan, contohnya glikogen, zat tepung, selulosa, pectin, 

getah-getahan, manan, galaktan dan hemi selulosa. Polisakarida yang terdiri 

dari molekul-molekul pentose disebut pentason, contohnya araban, silam, 

sedangkan monosakarida yang banyak tedapat di dalam tumbuh-tumbuhan 

adalah glukosa dan fruktosa. 
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Gum yang berada dalam gandum, jagung, tapioca, sagu, kentang hamper 

sama dengan rami dan struktur molekul yang jelas belum ditemukan. 

Karena gum pada rami mempunyai daya rekat, maka serat satu dengan yang 

lainnya akan terikat sehingga benang akan tampak lebih padat. Gum selain 

masuk ke dalam rongga-rongga yang kosong, jugamelapisi bagian luar dari 

pada serat tersebut. Ikatan yang terjadi antara serat rami dan gum adalah 

ikatan hydrogen dan gaya-gaya van der waals. 

 

H. Metode pengekstrakan serat rami 

Pada umumnya cara pemisahan serat rami dari batangnya dilakukan secara 

mekanis dengan alat dekortikator. Hasilnya adalah serat rami kasar atau yang 

biasa disebut china grass. Sebelum serat rami kasar ini siap dipintal menjadi 

benang, baik di-blending dengan serat kapas maupun diblending dengan serat 

sintetis lain, harus mengalami beberapa tahap perlakuan, antara lain 

proses degumming. Tujuan proses degumming ialah untuk menghilangkan 

sebanyak mungkin senyawa gum yang masih ada di antara helaian serat rami. 

Pada serat rami kasar kandungangum-nya berkisar antara 25-30% . (Balai 

Besar Penelitian dan PengembanganIndustri Tekstil, 1985) 

 

Proses degumming biasanya dilakukan dengan cara memasak rami dengan 

larutan alkali selama beberapa jam. Setelah proses degumming, proses 

selanjutnya adalah proses pemutihan serat. Proses ini di tujukan untuk 

membuat serat setelah proses degumming masih berwarna kekuning-kuningan 
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menjadi putih seperti kapas, sehingga serat rami mempunyai warna yang sama 

dengan serat kapas atau serat lain baik alami maupun sintesis. Oleh adanya 

konsumen lebih menghendaki warna serat yang alami, maka proses pemutihan 

serat bukan lagi merupakan keharusan. Selain. Selain itu proses pemutihan 

dapat menurunkan kekuatan serat (Tirtosuprobo, Winarto, Sahid, 2004). 

 

I. Perlakuan alkali 

Serat alam bersifat hydrophilic, yaitu suka terhadap air berbeda dari polimer 

yang hydrophilic. Pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat permukaan serat 

alam selulosa telah diteliti dimana kandungan optimum air mampu direduksi 

sehingga sifat alami hydropholic serat dapat memberikan ikatan interfacial 

dengan matrik secara optimal. 

 

NaOH merupakan larutan basa yang tergolong mudah larut dalam air dan 

termasuk basa kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna. Menurut teori 

Arrhenius basa adalah  zat yang dalam air menghasilkan ion OH negative dan 

ion postif. Larutan basa memiliki rasa pahit, dan jika mengenai tangan terasa 

licin (seperti sabun). Sifat licin terhadap kulit itu disebut sifat kaustik basa. 

 

Salah satu indikator yang dgunakan untuk menunjukkan kebasaan adalah 

lakmus merah. Bila lakmus merah dimasukan ke dalam larutan basa maka 

berubah menjadi biru.  

 

J. Polimer sebagai matriks 

Matriks adalah bahan/material yang dipergunakan sebagai bahan pengikat 

bahan pengisi namun tidak mengalami reaksi kimia dengan bahan pengisi.  

Secara umum, matriks berfungsi sebagai : (a).  Pelindung komposit dari 

kerusakan-kerusakan, baik kerusakan secara mekanis maupun kimia.  (b).  
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Untuk mentransfer beban dari luar ke bahan pengisi.  (c).  Untuk mengikat 

bahan pengisi 

 

Secara umum, matriks dapat diklasifikasikan atas 4 jenis yaitu : (a).  

Termoplastik yaitu suatu matriks dikatakan termoplastik apabila matriks 

tersebut dapat menjadi lunak kembali apabila dipanaskan dan mengeras apabila 

didinginkan.  Hal ini disebabkan karena molekul matriks tidak mengalami ikat 

silang sehingga bahan tersebut dapat didaur ulang kembali.  (b).  Termoset, 

Suatu matriks dikatakan termoset apabila matriks tersebut tidak dapat didaur 

ulang kembali bila dipanaskan.  Hal ini disebabakan molekul matrks 

mengalami ikat silang, sehingga bila matriks telah mengeras tidak dapat lagi 

dilunakan.  (c).  Elastomer  merupakan jenis polimer dengan elastisitas tinggi   

(d).  Polimer natural seperti selulosa dan protein dimana bahan dasar yang 

terbuat dari tumbuhan dan hewan. 

 

Resin adalah polimer dalam komposit sebagai matrik, yang mempunyai fungsi 

sebagai pengikat, sebagai pelindung struktur komposit, memberi kekuatan pada 

komposit dan bertindak sebagai media transfer tegangan yang diterima oleh 

komposit serta melindungi serat dari abrasi dan korosi. Resin thermoset adalah 

tipe system matrik yang paling umum dipakai sebagai material komposit. 

Mereka menjadi popular penggunaanya dalam komposit dengan sejumlah 

alasan, mempunyai kekuatan leleh yang cukup rendah, kemampuan interaksi 

dengan serat yang bagus dan membutuhkan suhu kerja yang relatif rendah. 
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Selain itu juga mempunyai harga yang lebih rendah daripada resin 

thermoplastis. (Michael, H.W., 1998). 

 

K. Resin polyester 

Jenis perekat sintetis yang digunakan dalam industri papan serat maupun papan 

partikel ada dua macam yaitu: Urea formaldehida dan Phenol formaldehida. 

Perekat resin urea formaldehida biasanya digunakan untuk membuat jenis 

papan yang pada aplikasinya digunakan didalam ruangan (interior) dan tidak 

memerlukan ketahanan yang kuat terhadap cuaca. Keuntungan dari urea 

formaldehida adalah harganya yang relatif murah, mudah dalam penuangan 

dan proses pemotongan cepat dan tidak meninggalkan bekas warna pada papan 

yang dihasilkan. Untuk papan yang memerlukan ketahanan terhadap cuaca atau 

digunakan pada luar ruangan biasanya perekat yang digunakan adalah resin 

phenol formaldehyde. 

 

Resin polyester tak jenuh merupakan salah satu jenis polimer termoset.  Resin 

polyester merupakan pilihan yang banyak digunakan dalam komposit modern.  

Bahan ini memiliki ketahanan sifat mekanik yang baik ketika beroperasi pada 

kondisi lingkungan yang panas maupun basah, ketahanan kimia yang baik, 

kestabilan bentuk, harga yang relatif rendah (dibandingkan dengan harga 

epoxy) dan memiliki pelekatan yang baik pada berbagai penguat.  Keunggulan 

resin polyester bila dibandingkan dengan resin lainnya adalah :  (a).  Matriks 

resin polyester lebih keras.  (b).  Harganya yang lebih murah.  (c).  Mempunyai 

daya tahan terhadap air, cuaca, dan pengaruh zat-zat kimia.  Sifat-sifat fisik 
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dari bahan resin polyester yaitu : (a).  Retakan baik.  (b).  Tahan terhadap 

bahan kimia.  (c).  Pengerutan sedikit (saat curing) 

 

Sifat-sifat mekanik resin polyester adalah sebagai berikut : (a).  Temperatur 

optimal 110oC-140oC.  (b).  Ketahanan dingin adalah baik secara relatif.  (c).  

Bila dimasukkan air mendidih untuk waktu yang lama, bahan akan retak atau 

pecah.  (d).  Kemampuan terhadap cuaca baik.  (e).  Tahan terhadap 

kelembaban dan sinar ultra violet. 

 

Resin polyester merupakan resin yang sangat banyak dipergunakan pada 

pembuatan komposit karena keunggulan resin tersebut jika dibandingkan 

dengan resin yang lain.  Keunggulan resin polyester dengan resin yang lain bila 

dibandingkan adalah : (a).  Matriks resin polyester lebih keras.  (b).  

Menghasilkan bahan yang transparan.  (c).  Bersifat kuat.  (d).  Mempunyai 

daya tahan yang bak terhadap air, cuaca dan pengaruh zat-zat kimia.  (e).  

Dapat dikombinasi dengan semua tipe serat gelas.  (f).  Harganya yang lebih 

murah. 

 

Resin jenis YUKALAC 157 BQTN-EX secara khusus cocok untuk proses 

manufaktur  FRP dengan hand lay dan spray up molding.  Secara luas, resin ini 

digunakan dalam pembuatan kapal nelayan, bak mandi, material bangunan, dan 

produk FRP lainnya. 
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Gambar 2.12  Resin jenis yukalac157 BQTN-EX 

Tabel 2.3 Sifat resin polyester (PT. Justus kimia Raya, 1996). 

Item Satuan Nilai tipikal Catatan 

Massa jenis gr/cm 1,23 0 – 90oC 

Kekerasan Hv 40 Barcol/GYZJ 934-1 

Suhu distorsi panas oC 70  

Penyerapan air % 0,1888 24 jam 

Suhu ruang % 0,466 7 hari 

Kekuatan flexural Kgf/mm 9,4  

Modulus flexural Kgf/mm 300  

Daya rentang Kgf/mm 5,5  

Modulus rentang Kgf/mm 300  

Elongasi % 1,6  

Kekuatan tarik 

maksimum (yield 

strengh) 

MPa 65  

 

 

Setelah dilakukan pengujian tarik oleh ikhsan taufik dengan judul perilaku 

creep pada komposit polyster dengan serat kulit bambu apus (gigantochloa 

apus (j.a dan j.h schultes) kurz). Didapatkan kekuatan tarik (tensile strength) 

resin polyester 157 bqtn murni sebesar 2.11 Mpa. ( Iksan Taufik, 2012) 

 

Tabel 2.4 Kekuatan tarik material unsaturated polyester resin yukalac 157  

BQTN-EX (Taufik, Iksan. 2012). 

No Nama sampel 
Gaya tarik maksimum 

(N) 
Kekuatan tarik 

(MPa) 

1 
Resin murni polyester 157 

bqtn  
108.68 2.11 
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L. Karakteristik material komposit 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan karakteristik material 

komposit adalah perbandingan antara matriks dan serat.  Sebelum melakukan 

proses pencetakan komposit, terlebih dahulu dilakukan perhitungan 

perbandingan keduanya. 

 

Fraksi volume dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

a. Massa komposit  

Massa komposit dihitung dengan persamaan  

Mc = mf + mm  ................................................................ (1) 

 

b. Massa jenis komposit  

Massa jenis dihitung dengan persamaan 

𝜌𝑐 =
𝑚𝑐

𝑣𝑐
 ........................................................................... (2) 

 

 

c. Fraksi serat  

𝑊𝑓 =
𝑚𝑓

𝑚𝑐
 𝑥 100 .............................................................. (3) 

𝑉𝑓 =

𝑚𝑓
𝜌𝑓

⁄

𝑚𝑓
𝜌𝑓

⁄ +
𝑚𝑚

𝜌𝑚
⁄

 𝑥 100% .............................................. (4) 

 

Dimana mc = massa komposit (gr), mf = massa serat (gr), mm = massa matriks 

(gr), 𝜌𝑐 = massa jenis komposit (gr/cm3), vc = volume komposit (cm3), Wf = 

fraksi massa serat (%), Vf = fraksi volume serat (%), 𝜌𝑟 = massa jenis matriks 

(gr/cm3). 
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M. Uji tarik 

Kekuatan tarik (ultimate tensile strength) merupakan salah satu sifat penting 

suatu material.  Tujuan uji tarik dilakukan adalah mengetahui material tersebut 

liat atau tidak dengan cara mengukur perpanjangnya.  Kekuatan tarik adalah 

kemampuan suatu material untuk menahan beban tarik.  Hal ini diukur dari 

beban/gaya maksmum berbanding terbalik dengan luas penampang bahan uji, 

dan memiliki satuan Mega Pascal (MPa) atau N/mm2 atau Kgf/mm2 atau Psi. 

(Supardi, 1994) 

 

Uji tarik dilakukan dengan jalan memberikan beban pada kedua ujung 

spesimen uji secara perlahan-lahan ditingkatkan hingga spesimen uji tersebut 

putus.  Dengan pengujian ini dapat diketahui : kekuatan tarik, beban luluh dan 

modulus elastisitas (modulus young) tegangan, pengurangn luas penampang 

dan pertambahan panjang. 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui regangan dan tegangan dari papan 

partikel yang telah dibuat.  Hasil dari pengujian ini adalah grafik beban 

terhadap perpanjangan (elongasi). 

 Tegangan  

𝜎 =
𝑃

𝐴0
 ............................................................................. (5) 

Regangan  

𝜀 =
∆𝐿

𝑙0
 ............................................................................. (6) 

Modulus elastisitas 

𝐸 =  
∆𝜎

∆𝜀
  .......................................................................... (7) 
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Dimana : P = beban yang diberikan (N), A0 = luas penampang mula-mula (m2), 

L0 = panjang mula-mula, ΔL = pertambahan panjang (mm), σ = tegangan 

(MPa), ε = regangan (%), E = modulus elastisitas (GPa). (Dian permata sari, 

2010) 

 

N. Kurva tegangan regangan komposit 

Garis yang menunjukkan perubahan bentuk pada spesimen uji tarik pada 

gambar 2.15 Ketika beban diterapkan yang pertama, spesimen meregang 

sebanding dengan beban. Efek ini disebut sifat elastis linier. Jika beban 

ditiadakan, spesimen kembali ke bentuk dan panjangnya semula. (kalpakijan 

dkk, 2001). Tegangan teknik atau tegangan nominal, digambarkan sebagai 

perbandingan dari beban yang diterapkan dengan luas penampang lintang awal 

spesimen uji. 

 

Ketika beban mulai meningkat pada level tegangan tertentu, spesimen 

mengalami perubahan bentuk permanen (plastis). Pada tingkatan itu, tegangan 

dan regangan tidak lagi sebanding seperti pada daerah yang elastis.tegangan di 

mana peristiwa ini terjadi dikenal sebagai tegangan yield. Istilah tegangan yield 

juga digunakan untuk menetapkan titik di mana tegangan dan regangan tidak 

lagi sebanding. (Kalpakijan dkk, 2001) 
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Gambar 2.13  Kurva tegangan-regangan tarik 

 

Kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile strength) adalah tegangan 

maksimum yang dapat ditanggung oleh material sebelum terjadinya pepatahan 

(fracture).  Nilai kekuatan tarik maksimum ditentukan dari beban maksimum 

dibagi luas penampang lintang awal. (Yuwono, 2009) 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑜
  ..................................................... (10) 

Keterangan rumus : 

σmax  : Tegangan tarik maksimum (N/mm2) 

Pmax : Beban tarik maksimum  (N) 

Ao  : Luas penampang awal (mm2) 

Stage II 

𝑑𝜎𝑐

𝑑𝜀𝑐

=  𝑉𝑓 . 𝐸𝑓 + 𝑉𝑚. (
𝑑𝜎𝑚

𝑑𝜀
)  

(εc)f εf 

𝜎𝑐 

Vm(T.S)

m 
Stage I 

𝑑𝜎𝑐

𝑑𝜀𝑐

=  𝑉𝑓 . 𝐸𝑓 + 𝑉𝑚. 𝐸𝑚 
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Jika spesimen dibebani di luar kekuatan tarik maksimumnya, maka necking 

akan terjadi.  Sepanjang daerah necking luas penampang spesimen tidak lagi 

seragam panjangnya dan lebih kecil di daerah necking itu.  Ketika pengujian 

diteruskan, tegangan teknik turun lebih lanjut dan spesimen akhirnya patah di 

daerah necking itu.  Tegangan teknik saat patah disebut sebagai tegangan patah 

atau putus. (Kalpakijan dkk, 2001) 

 

O. Tegangan dan regangan sebenarnya 

Setelah titik tegangan maksimum, deformasi plastis menjadi terlokalisir 

(necking) dan tegangan teknik (engineering stress) turun akibat reduksi yang 

terlokalisir pada luas penampang. Namun tegangan sesungguhnya (true stress) 

membesar karena luas penampang mengecil. Kurva tegangan-regangan 

sesungguhnya didapat dari konversi tegangan dan regangan tarik dalam nilai 

yang sesungguhnya, dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut : 

σ t = (1 + ɛ) σ  ................................................................. (11) 

ɛ t = ln (1 + ɛ)  ................................................................. (12) 

 

keterangan  rumus : 

σ t : Tegangan sesungguhnya (N/mm2) 

ɛ t : Regangan sesungguhnya 

σ : Tegangan teknik  (N/mm2) 

ɛ : Regangan teknik 
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P. Keuletan 

Keuletan adalah perilaku yang penting diamati selama uji tarik, ini adalah 

tingkat deformasi plastis yang terjadi pada material sebelum patah.  Ada dua 

ukuran keuletan yang umum dipakai.  Yang pertama total perpanjangan dari 

spesimen. (Kalpakijan dkk, 2001) 

 

𝜀 =
𝐿−𝐿𝑜

𝐿𝑜
 𝑥 100%  ........................................................... (13) 

 

Keterangan rumus : 

ε : Total perpanjangan spesimen (%) 

L : Panjang setelah patah  (mm) 

Lo : Panjang mula-mula (mm) 

 

Sedangkan ukuran keuletan/keliatan yang kedua adalah pengurangan luas 

penampang lintang spesimen : 

 𝑞 =
𝐴−𝐴𝑜

𝐴𝑜
 𝑥 100%  ........................................................ (14) 

 

Keterangan rumus : 

q : Pengurangan luas penampang  (%) 

A : Luas penampang terkecil patahan (mm2) 

Ao : Luas penampang mula-mula (mm2) 

 

Q. SEM 

Pengamatan dengan scanning electron microscope (SEM) digunakan untuk 

mengamati orientasi serat didalam matrix bersama dengan beberapa sifat ikatan 
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antara matrix dengan serat penguatnya. Cara untuk mendapatkan struktur 

mikro dengan membaca berkas elektron, didalam SEM berkas elektron berupa 

noda kecil yang umumnya 1 µm pada permukaan spesimen. Pentingnya SEM 

adalah memberikan gambaran nyata dari bagian kecil spesimen, yang artinya 

kita bisa menganalisa besar serat, kekasaran serat dan arah serat serta ikatan 

terhadap komponen matriks-nya. 

  

 

 


