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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dwivedi, et al., (2013) meneliti tentang sifat fisik dan mekanik komposit 

serat sisal dengan matriks LDPE. Perbandingan serat sisal yang digunakan yaitu 0-

57% berat. Komposit dibuat dengan metode hot press. Kekuatan mekanik yang 

diuji yaitu uji tarik dan impak yang mengacu pada standar ASTM D-638. Dari hasil 

pengujian diketahui bahwa semakin besar perbandingan serat, maka kekuatan 

mekanik semakin tinggi. Kekuatan mekanik yang paling tinggi diperoleh pada 

variasi serat 57% berat dimana nilai uji tarik dan impak adalah 17,4 MPa dan 2,7 

kJ/m2.   

Lafia-Araga, et al., (2012) meneliti tentang pengaruh perlakuan thermal 

terhadap sifat mekanik komposit serbuk pohon Red Balau dengan matriks LDPE. 

Perbandingan serbuk pohon Red Balau yang digunakan yaitu 9%, 20% dan 37% 

berat. Komposit serbuk pohon Red Balau/LDPE dibuat dengan menggunakan 

mesin injection molding. Perlakuan suhu thermal pada serbuk pohon Red Balau 

yaitu 180°C dan 200°C selama 1 jam. Serbuk pohon Red Balau memilki ukuran 40-

100 mesh.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak presentase serat 

yang digunakan maka kekuatan tarik yang dihasilkan semakin rendah. Kekuatan 

tarik yang paling optimum dimiliki serat yang mengalami perlakuan suhu thermal 

180°C yaitu 9,2 MPa. Sebaliknya pada uji flexural, nilai flexural semakin tinggi 

sejalan dengan kenaikan presentase serat. Pada uji flexural nilai paling optimum 

dimiliki serat tanpa perlakuan suhu thermal  yaitu ±14 MPa.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rassiah, et al., (2011), tentang 

sifat mekanik dari komposit hibrida sabut kelapa/paraffin wax sebagai filler dan 

LDPE sebagai matriks dengan fraksi berat sabut kelapa dan wax 0-10% berat, 

menunjukkan bahwa kekuatan tarik tertinggi terdapat pada fraksi berat 6% serat 

sabut kelapa dan 4% wax yaitu sebesar 9,236 MPa. Hal tersebut dikarenakan 

semakin bertambahnya fraksi berat dari filler semakin besar juga kekuatan tariknya. 
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Kemudian modulus elastisitasnya menunjukkan bahwa penambahan filler dari serat 

sabut kelapa dan wax semakin meningkat dibandingkan dengan LDPE murni.  

Prasad, et al., (2015), juga meneliti tentang sifat fisik dan mekanik dari 

komposit serat sabut dengan matrik LDPE untuk mengetahui pengaruh alkali dan 

compatibilizer. Serat sabut dialkalisasi dengan 5% NaOH dan ditambahkan 

compatibilizer Ma-g-LDPE 1%. Komposisi serat yang digunakan  adalah 10-30 % 

berat dan komposit dibuat dengan metode compression molding. Hasil pengujian 

tarik menunjukkan bahwa komposisi serat dengan kandungan 20% berat memiliki 

sifat mekanik paling tinggi yaitu 10,96 MPa. Penambahan Ma-g-LDPE 

menurunkan sifat mekanik komposit serat sabut/LDPE pada semua perbandingan 

berat. Dari pengamatan SEM hasil sampel uji tarik, ditunjukkan bahwa komposit 

serat sabut/LDPE memiliki ikatan yang baik. 

Tajeddin, et al, (2009), juga meneliti tentang sifat mekanik komposit serat 

kenaf dengan matriks LDPE. Komposit dibuat dengan menggunakan metode 

compression molding. Serat kenaf yang digunakan adalah bagian tengah yang 

kemudian dihaluskan dengan ukuran 40 mesh (0,40 mm). Fraksi berat serat yang 

digunakan adalah 0%, 30%, 40%, dan 50%. Hasil uji tarik menunjukkan bahwa 

pada fraksi berat serat 30% memiliki kekuatan mekanik yang paling tinggi yaitu 

sebesar ±9 MPa. Akan tetapi kekuatan mekanik komposit setelah diisi filler serat 

kenaf menurun dibandingkan dengan LDPE murni. Kemudian seiring dengan 

bertambahnya fraksi berat serat kenaf, maka semakin menurunkan kekuatan 

mekanik komposit.  

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa semakin bertambahnya 

fraksi volume serat, maka kekuatan mekanik komposit semakin tinggi. Selain itu 

serat alam yang mengalami alkalisasi NaOH menghasilkan kekuatan mekanik 

komposit yang tinggi dibanding serat tanpa perlakuan alkalisasi. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Komposit 

Di dalam dunia industri kata komposit dalam pengertian bahan komposit 

berarti terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabung atau dicampur 
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menjadi satu. Komposit adalah struktur material yang terdiri dari dua kombinasi 

bahan atau lebih, yang dibentuk pada skala makroskopik dan menyatu secara fisika 

(Kaw, 1997). Menurut Matthews dkk., (1993), 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. Komposit merupakan sejumlah sistem multi fasa sifat 

gabungan, yaitu gabungan antara bahan matriks atau pengikat dengan penguat. 

Bahan penguat dapat berbentuk serat atau pun partikel. Pada bahan penguat serat, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan mekanik komposit, antara lain 

(Nahyudin, 2016) : 

1. Panjang serat 

Serat bisa berbentuk panjang ataupun pendek. Pada serat panjang mempunyai 

beberapa keuntungan, seperti daya tahan terhadap tekanan yang baik, 

penyusutan yang rendah, dan kestabilan dalam dimensi. Sedangkan serat 

pendek memiliki beberapa keuntungan, seperti mudah dalam proses pembuatan 

dan membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam proses pembuatan. 

2. Orientasi serat 

Orientasi serat pada satu arah menghasilkan kekakuan dan kekuatan yang 

tinggi. 

3. Bentuk serat 

Bentuk serat pada dasarnya adalah lingkaran. Bentuk lingkaran ini mempunyai 

keuntungan mudah dalam pembuatan komposit, akan tetapi kekuatannya lebih 

kecil daripada serat yang berbentuk heksagonal atau pun persegi. 

4. Material serat 

Material dari serat ini secara langsung merupakan faktor yang menentukan 

kekuatan mekanik dari komposit. Grafit, aramid, serat gelas lebih kuat daripada 

serat alam. 

Dalam hal ini matriks berfungsi untuk mengikat serat, melindungi serat, dan 

mendistribusikan tekanan pada serat (Kaw, 2006). 
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2.2.2. Jenis-jenis Komposit 

2.2.2.1. Berdasarkan Bahan Matriks 

Menurut Mathhews, dkk (1993), material komposit dibagi menjadi 3 

berdasarkan bahan matriksnya, yaitu : 

 

1. Komposit matriks logam/ Metal Matrix Composite (MMC). 

2. Komposit matriks keramik/ Ceramic Matrix Composite (CMC). 

3. Komposit matriks polimer/ Polymer Matrix Composite (PMC). 

2.2.2.2. Berdasarkan Bahan Pengisi 

Berdasarkan bahan pengisi yang digunakan, komposit dibagi menjadi 3 (Jones, 

1975), yaitu : 

1. Laminated Composite (Komposit Laminat) 

Merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang 

digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memilik karakteristik sifat sendiri  

(Gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Laminate Composite (Gibson, 1994) 

2. Particulate Composite (Komposit Partikel) 

Merupakan komposit yang menggunakan partikel/serbuk sebagai pengisinya 

dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya (Gambar 2.2). 

 

 

 

Gambar 2.2. Particulate Composite (Gibson, 1994) 
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3. Fibrous Composite (Komposit Serat) 

Merupakan jenis komposit yang hanya terdiri dari satu lamina atau satu 

lapisan yang menggunakan penguat berupa serat (fiber). Fiber yang digunakan 

biasanya berupa glass fibers, carbon fibers, aramid fibers (poly aramide), dan 

sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu 

bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Pada 

penelitian ini, jenis bahan pengisi yang digunakan adalah serat kenaf dan serat 

gelas. 

2.2.3. Tipe-tipe Serat Komposit 

Berdasarkan penempatannya ada beberapa tipe serat pada komposit (Gibson, 

1994), yaitu :  

1. Komposit Serat Anyaman 

Komposit ini tidak mudah dipengaruhi pemisahan antar lapisan karena susunan 

seratnya mengikat antar lapisan. Susunan serat memanjangnya yang tidak begitu 

lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuan melemah. Gambar serat anyam bisa 

dilihat pada Gambar 2.4. 

2. Komposit Gabungan  

Komposit gabungan merupakan komposit gabungan antara tipe serat lurus 

dengan serat acak. Tipe ini digunakan supaya dapat mengganti kekurangan sifat 

dari kedua tipe dan dapat menggabungkan kelebihannya. Pada Gambar 2.4 

menunjukkan komposit serat gabungan. 

3. Komposit Serat Panjang 

Tipe ini mempunyai susunan serat panjang dan lurus, membentuk lamina 

diantara matriksnya. Tipe ini mempunyai kelemahan pemisahan antar lapisan. 

Komposit untuk serat panjang bias dilihat pada Gambar 2.4. 

4. Komposit Serat Pendek 

Komposit ini adalah tipe komposit dengan serta pendek. Tipe ini dibedakan 

lagi menjadi tiga (Gambar 2.3), yaitu : 

a. Serat dengan susunan lurus. 

b. Serat dengan susunan miring. 
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c. Serat acak. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Tipe komposit serat pendek (Gibson, 1994) 

Pada penelitian ini, jenis serat yang digunakan adalah serat pendek dengan arah 

orientasi acak. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tipe komposit serat (a) komposit serat panjang (b) komposit 

serat anyaman (c) komposit serat pendek (d) komposit gabungan  

(Gibson, 1994) 

 

2.2.4. Polimer 

Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu : poly berarti banyak dan mer berarti 

bagian. Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang 

sederhana yang disebut dengan monomer. Perulangan unit-unit (monomer) dapat 

membentuk susunan rantai linier, bercabang dan jaringan (Stevens, 2001). 

Berdasarkan monomer pembentuknya, polimer dapat dibedakan atas homopolimer 

dan kopolimer. Homopolimer merupakan suatu polimer yang tersusun dari rantai-

rantai berulang (monomer) yang sama sedangkan kopolimer adalah bahan polimer 

yang tersusun dari rantai-rantai berulang (monomer) yang berbeda. 

Berdasarkan sumbernya, polimer dapat dibagi menjadi dua, yaitu polimer 

alam seperti pati, selulosa dan sutera yang dihasilkan oleh tanaman dan binatang, 
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polimer lainnya seperti polimer sintetik yang dihasilkan di laboratorium. 

Pengetahuan tentang teknologi polimer terus berkembang, karena pada saat ini 

tidak kita sadari bahwa pada kehidupan sehari-hari telah menggunakan bahan 

polimer mulai dari pakaian, perkakas rumah tangga sampai dengan pesawat 

terbang. Hal ini dilakukan untuk menggantikan bahan-bahan logam dan keramik 

karena beberapa kelebihan bahan polimer: ringan, mudah dibentuk, tahan terhadap 

korosi, murah dan biaya produksi rendah.  

2.2.4.1. Polyethylene 

Polyethylene (polietilena) merupakan suatu polimer yang terbentuk dari 

unit-unit berulang (monomer) dimana monomer dari polietilena adalah etilena 

(C2H4) seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5. Monomer Polietilena 

Polietilena dibuat dengan polimerisasi dari gas etilena (CH2=CH2), seperti pada  

Gambar 2.6. 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Reaksi Polimerisasi Polietilena 

 

 Polietilena disebut juga polietilen (PE) adalah bahan termoplastik yang 

memiliki sifat transparan, berwarna putih, titik leleh antara 110°C-137°C, memiliki 

berat molekul 1500-100.000 dengan perbandingan C 85,7% dan H 14,3% 

(Marpaung, 2011). 

Berdasarkan densitasnya, polietilena dibedakan atas 4 jenis, yaitu  

(Marpaung, 2011) : 
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1. Polietilena densitas rendah (LDPE = Low Density Polyethylene) 

LDPE dihasilkan dengan cara polimerisasi pada tekanan tinggi dan harganya 

murah. Dalam perdagangan dikenal dengan nama alathon, dylan dan fortiflex. 

Kekakuan dan kuat tarik LDPE lebih rendah dari HDPE (modulus Young 

20.000-30.000 psi dan kuat Tarik 1200-2000 psi), tetapi karena LDPE memiliki 

derajat elongasi yang tinggi (400-800%), maka mempunyai kekuatan terhadap 

kerusakan dan ketahanan untuk putus yang tinggi. Titik lelehnya berkisar 

antara 105°C-115°C. Banyak digunakan untuk film, mangkuk, kemasan. 

2. Polietilena densitas menengah (MDPE = Medium Density Polyethylene) 

MDPE lebih kaku dari LDPE dan titik lelehnya lebih tinggi dari LDPE, yaitu 

antara 115°C-125°C. 

3. Polietilena densitas tinggi (HDPE = High Density Polyethylene) 

HDPE dihasilkan dengan cara polimerisasi pada tekanan dan suhu yang rendah 

(10 atm, 50°C-70°C). HDPE lebih kaku dibanding LDPE dan MDPE, tahan 

terhadap suhu tinggi sehingga dapat digunakan untuk produk yang akan 

disterilisaasi. 

4. Polietilena densitas sangat rendah (LLDPE = Liniear Low Density 

Polyethylene)  

Kopolimer etilen dengan sejumlah kecil butana, heksana atau oktana sehingga 

mempunyai cabang pada rantai utama dengan jarak yang teratur dan lebih kuat 

dari LDPE. 

 Polietilena merupakan bahan polimer yang memiliki tingkat kekasaran yang 

baik, tahan terhadap bahan kimia kecuali oksida kuat dan halida, larut dalam 

hidrokarbon aromatik dan larutan hidrokarbon yang terklorinasi diatas 70°C. 

Polietilena cenderung tidak tahan terhadap cahaya sehingga mudah berubah warna 

oleh pengaruh cahaya matahari dan menghasilkan material yang berwarna hitam 

(Meyer, 1984). Sifat-sifat dari polietilena sangat dipengaruhi oleh struktur rantai 

dan kerapatannya, LDPE bersifat lentur, ketahanan listriknya baik, kedap air, lebih 

lunak dari HDPE, bersifat absorbs dan tembus cahaya yang kurang baik 

dibandingkan dengan HDPE. LDPE lebih elastis disbanding HDPE. Hal ini karena 

kristalinitasnya rendah disebabkan oleh adanya cabang-cabang dari rantai polimer, 
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sedangkan HDPE mempunyai sifat kristalinitasnya lebih tinggi dan lebih kaku 

karena merupakan polimer yang linier. Perbedaan bentuk rantai dan kerapatan ini 

menyebabkan perbedaan sifat kedua jenis polietilena ini. Proses pembuatan rantai 

panjang dari polimer termoplastik polietilena secara umum dapat dilakukan dengan 

dua cara (Cowd, 1991), yaitu :  

a. Proses dengan kondisi pada tekanan tinggi yang menghasilkan LDPE. 

b. Proses dengan kondisi pada tekanan rendah yang menghasilkan HDPE. 

 Polietilena banyak digunakan untuk peralatan laboratorium, insulator listrik, 

bahan pembungkus, peralatan dapur, pipa, pelapis kertas dan pada industri tekstil. 

Jenis polietilena yang banyak digunakan sebagai pengemas adalah LDPE yaitu 

sekitar 44,5% dari total plastik kemas, diikuti HDPE sekitar 25,4% (Curlee, 1991 

dalam Nurjana, 2007). 

Sifat fisika dan sifat mekanik dari LDPE dan HDPE dapat dilihat pada Tabel 2.1 

berikut ini  

Tabel 2.1. Sifat Fisika dan Mekanik Polietilena 

Sifat Fisika LDPE HDPE 

Kekuatan Tarik, MPa 5 - 15 20 – 40 

Modulus Young, MPa 100 - 250 400 – 1200 

Berat Jenis 0,91 – 0,93 0,94 – 0,96 

Titik Leleh 124°C 105°C 

Muai Termal, °C 180.10-6 120.10-6 

Perpanjangan 100% 500% 

Sumber: (Van Vlack, 2004) 

2.2.5. Serat Alam 

 Serat alam adalah serat yang langsung diperoleh dari alam. Secara umum 

serat alam dibagi menjadi 3, yakni serat alam yang berasal dari tumbuhan, mineral, 

dan hewan. Serat alam dapat diperoleh dari tanaman pisang, bambu, nanas, rosella, 

kelapa, kenaf, sisal, palem-paleman dan lain-lain. Saat ini, serat alam mulai 

mendapatkan perhatian dari para ahli material komposit, karena : 
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1. Serat alam memiliki kekuatan spesifik yang tinggi karena serat alam memiliki 

berat jenis yang rendah. 

2. Serat alam mudah diperoleh dan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diolah kembali, harganya relative murah dan tidak beracun. 

Klasifikasi serat alam ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Klasifikasi serat alam (Mohanty, et al, 2005) 

Kemudian untuk sifat mekanis dari beberapa serat alam dapat dilihat pada  

Tabel 2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Sifat mekanis serat alam (Jawaid, et al, 2011) 

Fiber Density (g/cm3) 
Tensile 

Strength (MPa) 

Young’s 

modulus (GPa) 

Elongation at 

break (%) 

OPEFB 0.7-1.55 248 3.2 2.5 

Flax 1,4 88-1500 60-80 1.2-1.6 

Hemp 1,48 550-900 70 1.6 

Jute 1,46 400-800 10-30 1.8 

Ramie 1,5 500 44 2 

Coir 1,25 220 6 15-25 
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Sisal 1,33 600-700 38 2-3 

Abaca 1.5 980 - - 

Cotton 1.51 400 12 3-10 

Kenaf (bast) 1.2 295-1191 - 2.7-6.9 

Kenaf (core) 0.21 - - - 

Bagasse 1.2 20-290 19.7-27.1 1.1 

Henequen 1.4 430-580 - 3-4.7 

Pineapple 1.5 170-1672 82 1-3 

Banana 1.35 355 33.8 53 

 

2.2.5.1. Serat Kenaf 

 Kenaf berasal dari kata Persia yang artinya lenan atau tali dan telah dikenal 

sebagai serat dari tanaman Hibiscus cannabinus (Mauersberger, 1954). Tanaman 

kenaf berasal dari Afrika dan telah ditanam sejak lebih dari seribu tahun yang lalu 

untuk makanan dan serat. Tanaman ini tumbuh liar pada daerah tropis dan subtropis 

di Afrika dan Asia (LeMahieu, et al., 1991).  

Serat kenaf mempunyai mempunyai kandungan selulosa sebanyak 72%, 

hemiselulosa 20,3%, lignin 9%, sedangkan untuk sifat mekanik, serat kenaf 

mempunyai tensile strength sebesar 450 MPa, Modulus Young sebesar 53 GPa, dan 

regangan sebesar 1,6% (John & Anandiwala, 2008) 

Tanaman kenaf memiliki sistematika tanaman sebagai berikut : 

 Kingdom : Plant Kingdom 

 Divisio : Spermatophyta 

 Subdivisio : Angiospermae 

 Klas : Dicotyledoneae 

 Ordo : Malvales 

 Family : Malvaceae 

 Genus : Hibiscus 

 Species : Hibiscus cannabinus L. (Ditjenbun, 2010) 
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Gambar 2.8. Tanaman Kenaf (Batubara, 2016) 

2.2.6. Serat Sintetis 

2.2.6.1. Serat E-Glass 

 Serat gelas (glass fibre) merupakan serat sintetis yang terbuat dari kaca cair 

yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm – 0,01 mm 

(Wikipedia.org). Serat ini dapat dibuat menjadi benang atau ditenun menjadi kain, 

yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan 

korosi untuk digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Komposisi kimia 

serat gelas sebagian besar adalah SiO dan sisanya adalah oksida-oksida alumunium 

(Al), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), dan unsur-unsur lainnya. 

 Berdasarkan bentuknya serat gelas dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

antara lain (Santoso, 2002) : 

a. Roving 

Berupa benang panjang yang digulung mengelilingi silinder. 

b. Woven Roving (WR) 

Serat gelas anyaman (woven roving) mempunyai bentuk seperti anyaman tiker, 

serat gelas yang teranyam dibuat saling bertindih secara selang seling kea rah 

vertikal dan horizontal (0° dan 90°). Kumpulan anyaman adalah seperti tali; 

anyaman ini memberikan penguatan kearah vertical dan horizontal.  
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Gambar 2.9. Serat gelas anyaman 

c. Chop Strand Mat (CSM) 

Serat gelas acak (chop strand mat) mempunyai bentuk seperti acak (random), 

serat gelas teranyam dibuat bertindih secara tidak teratur ke segala arah 

(unidirectional). Serat gelas teranyam mempunyai panjang serat yang relatif 

lebih pendek dari panjang serat WR. Pemakaiannya dalam konstruksi. CSM ini 

lebih fleksibel, sehingga mudah dibentuk dan mudah digunakan untuk bagian 

berlekuk tajam. 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Serat gelas acak 

d. Yarn 

Berupa bentuk benang yang lekat dihubungkan pada filament. 

e. Reinforcing Mat 

Berupa lembaran chopped strand dan continuous strand yang tersusun secara 

acak. 

f. Woven Fabric 

Berupa serat yang dianyam seperti kain tenun. 

 

 Berdasarkan jenisnya serat gelas dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

antara lain : 
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a. Serat E-Glass 

Serat E-Glass adalah salah satu jenis serat yang dikembangkan sebagai 

penyekat atau bahan isolasi. Jenis ini mempunyai kemampuan bentuk yang 

baik. 

b. Serat C-Glass 

Serat C-Glass adalah jenis serat yang mempunyai ketahanan yang tinggi 

terhadap korosi. 

c. Serat S-Glass 

Serat S-Glass adalah jenis serat yang mempunyai kekakuan yang tinggi. 

Tabel 2.3. Sifat-sifat serat gelas 

Jenis Serat 

E-Glass C-Glass S-Glass 

Isolasi listrik yang baik Tahan terhadap korosi Modulus lebih tinggi 

Kekakuan tinggi Kekuatan lebih rendah 

dari E-Glass 

Lebih tahan terhadap 

suhu tinggi 

Kekuatan tinggi Harga lebih mahal dari 

E-Glass 

Harga lebih mahal dari 

E-Glass 

Sumber : Antonia, 2006. 

 Serat gelas mempunyai banyak macam keuntungan sebagai bahan penguat 

karena : 

1. Mudah ditarik menjadi serat berkekuatan tinggi dari keadaan lunak. 

2. Mudah didapat dan dipabrikasi menjadi plastik yang diperkuat dengan serat 

gelas. 

3. Kuat dan bila disatukan dengan matriks plastik akan memberikan komposit 

yang mempunyai kekuatan tinggi. 

4. Sangat berguna pada lingkungan yang korosif. 
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2.2.7. Perlakuan Alkalisasi 

 Alkalisasi pada serat alam adalah salah satu metode perlakuan serat yang 

telah digunakan untuk menghasilkan serat berkualitas tinggi. Alkalisasi pada serat 

merupakan metode perendaman serat ke dalam basa alkali. Tujuan alkalisasi yaitu 

untuk memodifikasi permukaan serat dan menghilangkan kandungan lignin serat 

untuk memperoleh ikatan yang baik antara permukaan matriks dan serat (Maryanti, 

2011). 

 Sosiati, et al., (2015) menerangkan bahwa serat kenaf yang dialkalisasi 

dengan 6% NaOH memiliki kekuatan mekanik serat paling tinggi. Dampak dari 

proses alkali pada serat selulosa adalah reaksi penggembungan dimana struktur 

kristalin alam dari selulosa akan melemas. Proses alkalisasi menghilangkan 

komponen penyusun serat yang kurang efektif dalam menentukan kekuatan 

antarmuka yaitu hemiselulosa, lignin atau pectin. Dengan berkurangnya 

hemiselulosa, lignin atau pectin, kekerasan serat oleh matriks akan semakin baik, 

sehingga kekuatan antarmuka pun akan meningkat. Selain itu, pengurangan 

hemiselulosa, lignin atau pectin, akan meningkatkan kekasaran permukaan yang 

menghasilkan ikatan mekanik yang lebih baik (Maryanti, 2011). Alkalisasi dengan 

suhu tinggi dapat merusak kandungan lignin dan hemiselulosa pada serat dan dapat 

menurunkan kekuatan mekanik serat (Sosiati, et al., 2013). Pada penelitian ini 

teknik alkalisasi yang digunakan menggunakan suhu ruangan. 

2.2.8. Karakteristik Hasil Patahan Komposit 

Patahnya material komposit dapat disebabkan oleh deformasi ganda, antara 

lain disebabkan oleh kondisi pembebanan serta struktur mikro komponen 

pembentuk komposit. Yang dimaksud struktur mikro adalah : diameter serat, fraksi 

volume serat, distribusi serat serta kerusakan akibat tegangan termal yang dapat 

terjadi selama fabrikasi atau dalam pemakaian (Maryadi, 2013). Kenyataan bahwa 

banyak faktor yang dapat menyebabkan proses retak pada komposit, maka tidaklah 

mengherankan jika mode gagal yang beragam dapat dijumpai pada suatu sistem 

komposit tertentu (Chawla, 1987). 
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2.2.8.1. Patah Banyak 

Patah banyak adalah ketika jumlah serat yang putus akibat beban tarik masih 

sedikit dan kekuatan interface masih baik. Matrik mampu mendukung beban yang 

diterima dengan cara mendistribusikan beban tersebut ke sekitarnya. Apabila 

matrik mampu menahan gaya geser dan meneruskan beban ke serat yang lain maka 

jumlah serat yang putus semakin banyak. Patahan terjadi pada lebih dari satu 

bidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Patah Banyak (Schwartz, 1984) 

2.2.8.2. Patah Tunggal 

Patah yang disebabkan ketika serat putus akibat beban tarik, matrik tidak 

mampu lagi menahan beban tambahan. Patahan terjadi pada satu bidang. Pada  

Gambar 2.12 dibawah ini menunjukkan patah tunggal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Patah Tunggal (Schwartz, 1984) 
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2.2.8.3. Debonding 

Debonding adalah lepasnya ikatan pada bidang antarmuka matrik serat, 

disebabkan gaya geser yang tidak mampu ditahan oleh matrik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Debonding (Schwartz, 1984) 

 

2.2.8.4. Fiber Pullout 

Fiber pullout adalah tercabutnya serat dari matrik yang disebabkan ketika 

matrik retak akibat beban Tarik, kemampuan untuk menahan beban akan segera 

berkurang namun komposisi masih mampu menahan beban yang mampu ditahan 

kecil daripada bebanmaksimum. Saat matrik retak, beban akan ditransfer dari 

matrik ke serat ditempat persinggungan retak. Seiring dengan bertambahnya 

deformasi, serat akan tercabut dari matrik akibat debonding dan patahnya serat 

(Schwartz, 1984). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Fiber pull out (Schwartz, 1984) 

2.2.8.5. Fiber breakage/ fiber break-up 

Tercabutnya serat dari matrik sebelum matrik pecah/putus akibat adanya 

beban tarik. Hal ini disebabkan karena tegangan pada serat jauh lebih besar daripada 

tegangan matrik. Patahan pada ujungya masih ada ikatan matrik yang merekat dan 

patahan pada ujung serat pendek-pendek (Agawal, 1990) 
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Gambar 2.15 Fiber breakage/ fiber break-up (Agawal, 1990) 

2.2.9. Sifat Fisis Komposit 

Massa jenis bahan, persamaan kekuatan komposit dan sifat-sifat komposit 

dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Chawla, 1987) :  

a. Massa komposit  

Massa komposit dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut : 

mc = mf + mm ……………………………………………………………(2.1) 

keterangan :  

mc  = massa komposit (g) 

mf  = massa serat (g) 

mm  = massa matriks (g) 

b. Massa jenis komposit 

Massa jenis komposit dapat dicari dengan persamaan berikut : 

ρc = 
𝑚𝑐

𝑉𝑐
 ………………………………………………………………… (2.2) 

keterangan : 

ρc  = massa jenis komposit (g/cm3
) 

mc  = massa komposit (g) 

vc  = volume komposit (cm3) 

Volume komposit  

vc = p x l x t ……………………………….…………………………… (2.3) 

keterangan 

p = panjang komposit (cm) 
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l  = lebar komposit (cm) 

t = tebal komposit (cm) 

c. Fraksi massa serat 

wf  = 
𝑚𝑓

𝑚𝑐
 x 100% …………….………………………………………… (2.4) 

keterangan :  

wf = fraksi massa serat (%) 

mf = berat serat (g) 

mc = berat komposit (g) 

d. Fraksi volume serat  

Vf = 
𝑚𝑓/𝜌𝑓

(
𝑚𝑓

𝜌𝑓
)+(

𝑚𝑚

𝜌𝑚
)
 ………………………………………….……………… (2.5) 

keterangan :  

Vf = fraksi volume serat (%) 

ρf = massa jenis serat 9g/cm3) 

mm = massa matriks (g) 

mf  = massa serat (g) 

ρm = massa jenis matriks (g/cm3) 

e. Persamaan Rule of Mixtures 

σc = σf  . Vf  + σm . Vm ………..…………………………………… (2.6) 

εc = εf . Vf  + εm . Vm ……………...……………………………… (2.7) 

Ec = Ef . Vf + Em . Vm ………………...…………………………… (2.8) 

keterangan :  

σc = kekuatan komposit (MPa) 

εc = regangan komposit (mm/mm) 

Ec = modulus elastisitas komposit (GPa) 

Vf = fraksi volume serat (%) 

Vm = fraksi volume matriks (%) 



25 
 

 
 

f. Sedangkan untuk randomly oriented discontinuous fiber composites 

diperlukan faktor efisiensi panjang dan orientasi serat. Berikut ini merupakan 

persamaaan model Cox-Krenchel, seperti yang ditunjukkan pada persamaan. 

Et = X1 X2 Ef Vf + Em Vm………………………….…………………… (2.9) 

Dimana, X1 dan X2 merupakan efisiensi faktor efisiensi panjang  dan 

orientasi serat, Ef  dan Em merupakan modulus elastisitas tarik serat dan matrik 

komposit, Vf  dan Vm merupakan fraksi volume serat dan matrik. Faktor 

orientasi serat dapat dilihat pada Tabel 2.4 sedangkan faktor panjang serat 

dapat diselesaikan menggunakan persamaan 2.9 dan 2.10. 

Tabel 2.4 Faktor orientasi serat (Calliester, 2014) 

 

 

 

 

 

X1 = 1 - 

𝑡𝑎𝑛ℎ
𝜁𝐿𝑓

2
𝜁𝐿𝑓

2

………………………………………..……………… (2.10) 

𝜻 = 
1

𝑟
 

𝐸𝑚

𝐸𝑓(1−𝑣)𝐿𝑛(
𝜋

4𝑉𝑓
)

1
2

 ……………………………….…………………. (2.11) 

Lf dan r merupakan panjang serat dan radius serat, 𝝂 merupakan poisson 

ratio matrik dan Ef  merupakan modulus elastisitas matrik  

(Lopez, et al., 2012). 

g. Panjang suatu serat harus memenuhi kriteria dari critical length of fibre (Lc), 

jika panjang serat ≤ Lc  maka serat tidak akan menerima beban dan 

sebaliknya. Rumus untuk Lc  adalah sebagai berikut : 

Lc = 
𝜎𝑓.𝑟

2𝜎
 …………………………………………..………………… (2.12) 

Dimana σf  = kuat tarik serat, r = radius serat dan σ = shear strength 

(Kalaprasad, et al., 2004) 
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2.2.10. Uji Tarik (Tensile Test) 

 Uji tarik adalah pemberian gaya atau tegangan tarik kepada material dengan 

maksud untuk mendeteksi kekuatan dari suatu material. Tegangan tarik yang 

digunakan adalah tegangan aktual eksternal atau perpanjangan sumbu benda uji. 

Uji tarik dilakukan dengan cara penarikan uji dengan gaya tarik secara terus 

menerus, sehingga bahan (perpanjangannya) terus menerus meningkat dan teratur 

sampai putus, dengan tujuan menentukan nilai tarik. Bila terus menarik suatu bahan 

sampai putus, kita akan mendapatkan profil tarikan yang lengkap berupa kurva. 

Kurva ini menunjukkan hubungan antara gaya tarikan dengan perubahan panjang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Kurva hubungan gaya tarik terhadap pertambahan panjang 

(Nurmaulita, 2010) 

Hal-hal yang mempengaruhi kekuatan komposit antara lain (Surdia,1999) : 

a. Temperatur 

Apabila temperatur naik, maka kekuatan tariknya akan turun. 

b. Kelembaban 

Pengaruh kelembaban ini akan mengakibatkan bertambahnya absorbs air, 

akibatnya akan menaikkan regangan patah, sedangkan tegangan patah dan  

modulus elastisitasnya menurun. 
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c. Laju tegangan  

Apabila laju tegangan kecil, maka perpanjangan bertambah dan mengakibatkan 

kurva tegangan-regangan menjadi landau, modulus elastisitasnya rendah. 

Sedangkan kalua laju tegangan tinggi, maka beban patah dan modulus 

elastisitasnya meningkat tetapi regangannya mengecil (Maryadi, 2013). 

 Pengujian dilakukan sampai sampel uji patah, maka pada saat yang sama 

diamati pertambahan panjang yang dialami sampel uji. Kekuatan tarik atau tekan 

diukur dari besarnya beban maksimum (Fmaks) yang digunakan untuk memutuskan 

/ mematahkan spesimen dengan luas awal A0. Kekuatan tarik dari komposit dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Tegangan tarik /Engineering Stress (σ)    

σ = 
𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐴𝑜
 ……………………………………………………………… (2.13) 

dimana :  

Fmaks = Beban yang diberikan terhadap penampang specimen (N) 

A0 = Luas penampang awal specimen sebelum diberikan pembebanan (mm2) 

σ = Engineering Stress (Nmm-2) 

b. Regangan tarik /Engineering Strain (ɛ) 

ɛ = 
𝑙𝑡−lo

𝑙𝑜
 ………………………………...……………………………… (2.14) 

dimana : 

ɛ = Engineering Strain 

l0 = Panjang mula-mula specimen sebelum pengujian (mm) 

lt = Panjang specimen setelah pembebanan (mm) 

Δl = Pertambahan panjang (mm) 

Hubungan antara stress dan strain dirumuskan : 

E = 
𝜎

ɛ
   ……………………………………………………………...……… (2.15) 

dimana :  
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E = Modulus Elastisitas ata Modulus Young (Nmm-2) 

σ = Engineering Stress (Nmm-2) 

ɛ = Engineering Strain 

Pengujian tarik komposit dilakukan dengan menggunakan metode uji 

tensile komposit menguunakan standar ASTM D638-02a. Bentuk dan ukuran 

dimensi spesimen uji tarik menurut standar ASTM D-638 ditunjukkan pada  

Gambar 2.17 dan Gambar 2.18 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Bentuk spesimen uji tarik (ASTM D 638) 

 

Gambar 2.18 Ukuran spesimen uji tarik (ASTM D 638) 

 

 

 



29 
 

 
 

2.2.11. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang bekerja dengan cara 

mendeteksi elektron sekunder dan backscattered electron. SEM merupakan sebuah 

mikroskop elektron yang didesain untuk mengamati struktur mikro permukaan 

objek solid secara langsung. SEM memiliki beberapa perlatan utama, yaitu; (1) 

penembak elektron (electron gun) dapat berupa tungsten filament maupun field 

emission, (2) lensa magnetik dan lensa objektif (scanning coils) yang  

masing-masing berfungsi membengkokkan dan memfokuskan berkas elektron, (3) 

Fine probe, berfungsi membaca permukaan sampel, (4) Detektor, berfungsi 

menangkap hamburan elektron, (5) Sampel holder, untuk meletakkan sampel yang 

akan diuji, dan (6) Monitor CRT (Cathode Ray Tube), untuk mengamati struktur 

sampel antara lain berupa topografi, morfologi, dan komposisi unsur atau senyawa 

yang terkandung didalam objek (Nahyudin, 2016). 

 Berkas elektron yang dihasilkan oleh electron gun difokuskan pada ruang 

vakum sehingga membentuk fine probe. Selanjutnya berkas elektron dilewatkan 

melalui lensa magnetik dan lensa objektif. Lensa objektif berperan sebagai 

pembelok berkas elektron secara horizontal dan vertikal, dengan demikian berkas 

dapat membaca seluruh permukaan sampel. Susunan komponen SEM dapat dilihat 

pada Gambar 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Gambar Skematik SEM (Voutou, et al., 2008) 
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 Berkas elektron yang sampai ke permukaan sampel akan mengalami 

interaksi dengan elektron pada permukaan sampel. Tumbukan elektron dengan 

permukaan sampel menghasilkan beberapa sinyal. Sinyal tersebut diantaranya 

adalah secondary electron, backscattered electron (BSE) dan diffracted 

backscattered electron (EBSD). Secondary electron merupakan sinyal yang dapat 

memberikan informasi morfologi dan topografi pada sampel. Backscattered 

electron biasanya digunakan untuk memberi gambaran kontras pada sampel. 

Selanjutnya sinyal-sinyal tersebut diperkuat dan besar amplitudonya ditampilkan 

dalam gradasi gelap-terang pada monitor CRT. Pada layar CRT inilah gambar 

struktur obyek yang sudah diperbesar dapat diamati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


