
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

1.1 Tinjauan Pustaka 

  Pohon kenaf (Hibius cannabius L.) termasuk salah satu sumber daya alam 

di Indonesia yang kulit batangnya menghasilkan serat. Kenaf termasuk tanaman 

yang hidup didaerah tropis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan 

Selatan (Aizatul A. at al., 2016).  Penelitian yang dilakukan oleh Sudjindro (2011) 

memanfaatan serat kenaf yang sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 80 an 

sebagai bahan baku industri karung goni. Namun pada abad ke-21 serat kenaf mulai 

dikembangan menjadi bahan penguat komposit (fiberboard) oleh industri otomotif. 

Selain itu serat kenaf memiliki densitas rendah, kekuatan mekanik tinggi, proses 

pengolahannya mudah dan memiliki nilai ekonomis tinggi, dan telah berhasil 

diaplikasikan menjadi material komposit pada bidang konstruksi, otomotif, 

transportasi, dan marine (Zamri M.H. et al., 2015).  

 Untuk meningatkan kompatibilitas antar serat dan matriks maka dilakukan 

perlakuan kimia pada serat menggunakan larutan alkali dengan konsentrasi tertentu.  

Majid N.A. et al., (2016) menyelidiki pengaruh alkalisai 6% NaOH selama 24 jam 

terhadap komposit kenaf-polypropylene dan menunjukkan hasil kekuatan tarik 

komposit lebih tinggi (25.19 MPa) dibandingkan komposit kenaf-polypropylene 

tanpa perlakuan permukaan (24.60 MPa). Penelitian yang dilakukan oleh Akil et 

al., (2011) menunjukkan bahwa komposit kenaf-polypropylene dengan variasi serat 

dalam persen berat (wt%) difabrikasi menggunakan injection molding memperoleh 

nilai optimum kekuatan tarik komposit masing – masing sebesar 46 MPa dan 44 

MPa pada variasi 30% dan 40% serat kenaf. 

 Metode penyusunan serat dan panjang serat yang digunakan pada proses 

fabrikasi komposit akan mempengaruhi interface bonding antara serat dan matriks 

serta akan mempengaruhi nilai kekuatan mekanik dari komposit. Penelitian 

mengenai pengaruh variasi panjang serat 1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 

mm terhadap kekuatan mekanik komposit serat cantula-high density polyethylene 

(HDPE), melaporkan bahwa komposit dengan panjang 10 mm memiliki kekuatan 

tarik dan bending tertinggi sebesar 23.52 MPa dan 74.21 MPa (Rina, 2013). 



 Untuk meningkatkan kekuatan mekanik komposit serat alam maka dibuatlah 

komposit dengan perpaduan dua atau lebih jenis fiber yang disebut komposit 

hibrida. Jarukumjorn et al., (2009) telah melakukan penelitian fabrikasi komposit 

serat alam sisal diperkuat dengan serat sintetis E-Glass dengan matriks 

polypropylene. Hasilnya menunjukkan bahwa perbandingan volume berat E-Glass 

berbanding lurus dengan kekuatan mekanik yang diperoleh dengan 10 (wt%) serat 

sisal dan 20 (wt%) serat E-Glass/polypropylene dengan mesin injeksi yang 

mencapai nilai optimum kekuatan tarik sebesar 31,59 MPa. 

 Selain itu, Haryanto (2015) melakukan penelitian  mengenai pengaruh fraksi 

volum serat kenaf anyam dan serat E-Glass anyam bermatriks polyester terhadap 

kuat tarik komposit menggunakan metode fabrikasi komposit laminat (berlapis). 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekuatan tarik komposit 

mencapai 90.47 MPa. Rasio serat kenaf anyam/E-Glass anyam yang sebanding 

dengan serat/matriks 50:50 serta jumlah lapisan sebanyak 15 layer E-Glass dan 9 

layer serat kenaf menunjukan peningkatan kuat tarik yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Dasar teori 

1.2.1  Serat Alam (Natural Fiber) 

Serat (fiber) merupakan suatu jenis bahan berupa potongan – potongan 

komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dapat 

digolongkan menjadi dua jenis yaitu serat alam dan serat sintetis (Kadolph et al., 

2002). Serat alam dibagi menjadi tiga macam, serat alam yang berasal dari 

tumbuhan, mineral, dan hewan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi serat alam  (Akil et al., 2011) 

 Rapresentatif struktur serat alam berbentuk lapisan – lapisan dinding 

digambarkan pada Gambar 2.2. yang terdiri dari dinding sel utama, untai selulosa, 

dan sel skunder dengan kandungan amorf yang terdiri dari komponen lignin dan 

hemiselulosa.  

 



 

Gambar 2.2. Struktur serat alam (Rouison D. et al., 2004) 

 Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel pada serat alam 

dan tidak pernah ditemui dalam keadaan murni, melainkan berkaitan dengan lignin, 

dan hemiselulosa membentuk ligninselulosa. Kandungan selulosa pada serat alam 

sangat tinggi mencapai 35-50% dari berat kering tanaman (Lee R. Lynd et al., 

2002). 

 (a). Serat Kenaf 

Serat kenaf berasal dari asia afrika, yang tinggi pohon (batangnya) mencapai 

3-5 meter merupakan jenis serat yang diklasifikasian dalam bast fiber yaitu serat 

diperoleh dari kulit tanaman. Batang kenaf memiliki empat bagian utama, yaitu 

kulit batang luar (kenaf bark), kulit batang dalam (kenaf bast), inti batang bagian 

luar (kenaf core), dan inti batang bagian dalam kenaf (kenaf pith). Serat kenaf 

mempunyai diameter 100-150 μm (H. Sosiati, 2014) dan mengandung 69.2% 

selulosa, 2.8% lignin, 27% hemiselulosa, dan 0.8% komponen lain (Akil et al., 

2011).  Permuaan penampang melintang (Gambar 2.3.) dan data sifat mekanis serat 

(Tabel 2.1.) yang diperoleh dari Horby J et al., (2006). 



 

Gambar 2.3. Penampang melintang serat kenaf (Brian G. et al., 2009) 

Tabel 2.1 Sifat – sifat mekanis serat (Horby J et al., 2006).

 

1.2.2  Serat Sintetis 

Serat sintetis (man made fiber) adalah hasil pengembangan secara luas yang 

dilakukan oleh peneliti untuk memperbaiki sifat – sifat serat alam. Secara umum 

serat sintetis dibuat dengan merekayasa atau mengekstrusi bahan pembentuk serat 

melalui lubang yang amat kecil dengan tekanan tinggi yang disebut spinneret 

(Khasbullah, 2013). Serat sintetis dibagi menjadi dua, organik (natural polymer dan 

synthetic polymer) dan anorganik yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.  

 



 

Gambar 2.4. Klasifikasi serat sintetis (Islam M. 2017) 

Serat organik dibagi menjadi dua yaitu natural polymer dan synthetic 

polymer. Serat yang termasuk dalam golongan natural polymer diantaranya 

viskosa, alginat, rayon, ester selulosa, dan lain – lain, dan yang termasuk synthetic 

polymer adalah polyester, acrylic, polypropylene, dan masih banyak lagi.  Sedangan 

yang termasuk dalam serat anorganik seperti serat karbon, metal, silikat, logam, dan 

Glass (https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber). 

(a). Serat Glass 

 Kaca serat (fiber Glass) atau sering diterjemahkan menjadi serat gelas 

adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 5 μm - 

10 μm seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. Serat ini dapat dipintal menjadi 

benang atau ditenun menjadi kain, yang kemudian dicampur dengan resin sehingga 

menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai eksterior mobil 

dan bangunan kapal. Serat Glass juga digunakan sebagai bahan penguat untuk 

material komposit yang dikenal sebagai Glass-reinforced plastic (Gupta et al., 

1997).  



 

Gambar 2.5. Serat E-Glass dalam bentuk benang tipis 

Serat Glass dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya E-Glass, C-

Glass, dan S-Glass. Masing – masing jenis serat Glass memiliki karateristik yang 

berbeda – beda yang ditunjukkan pada Tabel. 2.1. 

Tabel 2.2. Sifat – sifat serat Glass (Nugroho 2007) 

 

 Berdasarkan bentuknya serat Glass dapat dibedaan menjadi beberapa 

macam antara lain (Santoso, 2002) : 

(1) Roving, berupa benang panjang yang digulung menjadi silinder, seperti 

pada Gambar 2.6. 

Modulus lebih 

rendah 



 

Gambar 2.6. Serat Glass roving (Santoso, 2002) 

(2) Chopped Strand, merupaan jenis serat Glass yang dipotong – potong 

dengan ukuran tertentu kemudian digabung menjadi satu ikatan, seperti 

pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7. Serat Glass chopped strand (Santoso, 2002) 

(3) Woven Fabric, berupa serat yang dianyam seperti kain tenun, seperti 

pada Gambar 2.8 

 



 

Gambar 2.8. Serat Glass woven fabric (Santoso, 2002) 

(4) Reinforceing Mat, berupa lembaran chopped strand dan continuous 

strand yang tersusun secara acak seperti yang terlihat pada Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9. Serat Glass reinforceing mat(Santoso, 2002) 

1.2.3 Material Komposit 

Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih 

material dengan sifat kimia dan sifat fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah 

material baru yang memiliki sifat berbeda dengan material – material penyusunnya. 

Material komposit tersusun atas dua tipe material penyusun yakni matriks dan serat 

(fiber) seperti yang terlihat pada Gambar 2.10. Keduanya memiliki fungsi yang 

berbeda, serat berfungsi sebagai penguat atau material rangka yang menyusun 

komposit, sedangkan matriks berfungsi untuk merekatan serat dan meneruskan 

beban ketika material komposit memperoleh beban (Onny, 2017). 



 

Gambar 2.10. Susunan komposit (Onny, 2017) 

Komposit dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis matriks penyusunnya, 

seperti yang ditunjukkan pada Gb 2.11. 

 

Gambar 2.11. Klasifikasi komposit berdasarkan jenis matriks  

(Web-based Course-nptel) 

 Polymer matrix composite (PMC) merupakan bahan komposit yang sering 

digunakan yang lebih dikenal sebagai polimer berpenguat serat atau fiber 

reinforced polymer of plastic (FRP) yang digolongkan menjadi dua jenis thermosets 

dan thermoplastics. Thermoset adalah jenis polimer yang tidak dapat mengikuti 

perubahan suhu (irreversibel). Apabila pengerasan telah terjadi maka polimer 

termoset tidak dapat dilunakkan kembai. Perlakuan panas yang tinggi tidak akan 

melunakkan polimer thermoset melainkan akan membentuk arang dan terurai.  

Thermoplastics merupakan jenis polimer yang akan meleleh pada suhu 

tertentu, serta dapat mengikuti perubahan suhu (reversible). Keuntungan 

menggunakan polimer thermoplastics adalah dapat dilunakkan berkali – kali dan 

mempunyai struktur komposit lebih lentur dan tidak mudah patah. Matriks 

thermoplastics yang sering digunakan pada pembuatan komposit adalah 



polyethylene, polypropylene, nylon, polycarbonate, dan polyfenylene (Mallick, 

2007). 

Berdasarkan penempatannya terdapat beberapa tipe serat pada komposit 

yaitu : 

(a). Continuous Fiber Composite  

Continuous Fiber Composite atau uni-directional composite mempunyai 

susunan serat panjang dan lurus, membentuk laminat diantara matriksnya. 

Kekurangan tipe ini adalah lemahnya kekuatan antar lapisan, dikarenakan kekuatan 

antar lapisan dipengaruhi oleh matriksnya, dapat dilihat pada Gb 2.12 

 

Gambar 2.12. Tipe Continuous Fiber Composite (Ronald F. Gibson 1994) 

(b). Woven Fiber Composite  

 Woven Fiber Composite atau bi-directional merupakan tipe yang tidak 

mudah terpengaruh pemisah antar lapisan. Akan tetapi susunan serat 

memanjangnya yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuan 

tidak sebaik tipe continuous fiber composite, dapat dilihat pada Gb 2.13. 

 

Gambar 2.13. Tipe Woven Fiber Composite (Ronald F. Gibson 1994) 

 



(c). Discontinuous Fiber Composite 

Discontinuous Fiber Composite merupakan tipe komposit yang 

menggunakan serat pendek yang digolongkan menjadi tiga jenis diantaranya, dapat 

dilihat pada Gb 2.14. 

 

Gambar 2.14. Tipe Discontinuous Fiber (Ronald F. Gibson 1994) 

1. Aligned discontinuous fiber (serat pendek dengan tipes earah) 

2. Off-axis aligned discontinuous fiber (serat pendek dengan tipe silang) 

3. Randomly oriented discontinuous fiber (serat pendek dengan tipe acak) 

(d). Hybrid fiber composite 

Hybrid fiber composite menggunakan dua atau lebih jenis fiber dengan 

tujuan untuk meningatan kekuatan mekanik, sebagai contoh komposit hibrida serat 

kenaf/kevlar dengan matriks epoksi seperti pada Gb 2.15. 

 

 

Gambar 2.15. Tipe Hybrid fiber composite (Ridwan et al., 2014) 



1.2.4 Fabrikasi Komposit 

 Fabrikasi adalah proses penyusunan material – material menjadi satu 

kesatuan dengan aturan yang mengacu pada standar tertentu. Dalam hal ini proses 

fabrikasi komposit mengacu pada American society for testing and materials 

(ASTM). Proses fabrikasi komposit digolongkan berdasarkan polimer yang 

digunakan, thermoset dan thermoplastic. Proses fabrikasi tipe polimer 

thermoplastics menggunaan mesin hidrolik press panas dengan system field 

assisted sintering technique direct hot pressing (FAST-DHP) (Fristsch, 2009). 

FAST-DHP adalah proses pemanasan menggunakan arus listrik. Bagian heater 

(brass electrode) dapat langsung bersentuhan dengan molding (powder part), yang 

dilengakapi dengan pengatur panas (transformator), sehingga transver panas pada 

molding bias dipantau dan lebih efisien. Seperti skema pada Gambar 2.16. 

 

 

Gambar 2.16. Skema sistem FAST-DHP (Fristsch, 2009) 

1.2.5 Uji Tarik Serat Tunggal  

Uji tarik serat tunggal adalah uji tarik yang dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan tarik serat tunggal, sehingga dari hasil uji tarik serat tunggal dapat 

dianalisa kemampuan kekuatan mekanik komposit (korelasi terhadap matriks) yang 

mengacu pada ASTM D3379-75, seperti yang terlihat pada Gambar 2.17. 



 

Gambar 2.17 Bentuk spesimen uji tarik serat tungggal D3375-79 

(http://www.shimadzu.com/an/industry/petrochemicalchemical/i127.html) 

 

1.2.6 Pengujian Tarik  

 Pengujian tarik dilakukan untuk mencari tegangan dan regangan (stress 

strain tests). Dari pengujian tarik dapat diketahui beberapa sifat mekanik material 

yang sangat dibutuhan dalam desain rekayasa yang dipengaruhi oleh beberapa 

factor diantaranya temperature, kelembaban, dan laju tegangan. 

(a). Kekuatan Tarik 

Besarnya kekuatan tarik dari material komposit dapat ditentukan dengan 

persamaan (Sudira et al., 1999). 

Engineering strees (σ) = 
𝐹

𝐴𝑜
 …………………………………………..(2.1) 

Dimana :  F =  Beban yang diberikan dalam arah tegak lurus terhadap penampang 

spesimen (N) 

Ao = Luas penampang mula – mula spesimen sebelum diberikan 

pembebanan (mm2) 

σ = Engineering strees (MPa) 

 

 



(b). Regangan Tarik 

Besarnya regangan adalah jumlah pertambahan panjang karena 

pembebanan disbanding dengan panjang daerah ukur (gage length) dengan 

persamaan (Sudira et al., 1999). 

Engineering strain (ε) = 
𝑙1− 𝑙0

𝑙0
 =

∆𝐿

 𝑙0
 ………………………………….( 2.2) 

Dimana : ε = Engineering strain  

lo = Panjang daerah ukur (mm) 

Δl = Pertambahan panjang (mm) 

Pada daerah proporsional yaitu daerah tegangan regangan yang terjadi 

masih bersifat elastis dan masih berlaku Hk. Hooke. Besarnya nilai modulus 

elastisitas dihitung dengan menarik garis lurus kurva hasil uji kekuatan tarik 

(Gambar 2.18)  pada kondisi elastis (ASTM D638-02).  

E = 
∆σ

∆ε
 …………………………………...………………………...(2.3) 

Dimana : E = Modulus elastisitas tarik (MPa)  

σ = Engineering strees (MPa) 

ε = Engineering strain 

Hasil dari uji tarik akan diperoleh grafik berupa kurva seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.18. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara gaya tarik dan 

perubahan panjang. Puncak kurva menunjukan titik kritis regangan ketika material 

putus. 



 

Gambar 2.18. Skema grafik hasil uji kekuatan tarik (ASTM D638-02) 

1.2.7 Instrumen Analitik 

 Proses karakterisasi serat dan komposit menggunakan alat bantu tambahan 

dikarenakan objek yang diamati berukuran mikro (μm) yang tidak bias dilihat 

dengan mata telanjang. 

a. Mikroskop optic 

Gambar 2.19. merupakan mikrosop optik OLYMPUS-SZ61TR yang berada 

di Lab. Teknik Mesin UMY. 

 

Gambar 2.19. Mikrosop optik OLYMPUS-SZ61TR  

Mikroskop merupakan salah satu alat bantu yang biasa digunakan untuk 

mengamati objek berukuran sangat kecil dengan cara memperbesar bayangan objek 



hingga berkali – kali lipat, bayangan objek yang diamati dapat diperbesar 40 kali, 

100 kali, 400 kali, bahkan 1000 kali. Perbesaran yang mampu dijangkau semakin 

meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Bagian - bagian dari mikrosop 

optik secara lebih lengkap terdapat pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20. Bagian – bagian mikrosop optik 

(http://www.microscope.com/education-center/ /stereo-microscope-parts/)  

 Bagian yang paling penting dalam sebuah mikrosop terdapat pada lensa 

okuler (eyepiece) dan lensa objektif serta terdapat tiga bagian utama bagian head, 

arm, dan base seperti yang terlihat pada Gambar 2.20. 

b. Scaning Elctron Microscopy (SEM) 

SEM merupakan mikrosop electron yang digunakan untuk mengamati 

morfologi permukaan atau mengukur ukuran partikel. Memiliki kemampuan untuk 

melakukan perbesaran 10 – 3 x 106 kali, depth of field 4 – 0.4 mm, dan resolusi 

sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar, 

resolusi yang baik membuat SEM banyak digunakan untuk penelitian dan industri 

(Prasetyo, 2011). 

 

 



 

Gambar 2.21. Prinsip kerja SEM 

(http://nptel.ac.in/courses/102103044/18) 

Prinsip kerja dari SEM (Gambar 2.21) ditunjukkan dalam langkah – langah 

berikut (Prasetyo, 2011). 

1. Electron gun menghasilkan electron beam dari filamen. Tegangan yang 

diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya pemanasan. Anoda 

kemudian akan membentuk gaya yang dapat menarik elektron melaju 

menuju ke anoda. 

2. Lensa magnetic atau lensa kondensor memfokuskan elektron menuju suatu 

titik pada permukaan sampel. 

3. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan 

diarahkan oleh koil pemindai. 

4. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron, 

baik secondary electron (SE) atau back scattered electron (BSE) dari 

permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam 

bentuk gambar pada monitor  cathode-ray tube (CRT). 

 


