
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Karakterisasi Serat Tunggal 

1.1.1 Hasil Uji Tarik Serat Tunggal 

Hasil pengujian serat tunggal kenaf bagian tengah yang mengacu pada ASTM 

D3379-75 diperoleh kuat tarik sebagai berikut (Tabel 4.1.) 

Tabel 4.1. Hasil pengujian serat tunggal ASTM D3379-75 

 

Dari data table di atas diketahui hasil rata – rata kekuatan serat tunggal kenaf 

sebesar 202.39 MPa, regangan tarik sebesar 0.0146, dan modulus elastisitas sebesar 

14041.26 MPa. Untuk data sifat mekanis serat E-Glass diperoleh dari Horby J et 

al., (2006) (Tabel 2.2.), dengan kekuatan tarik sebesar 2000 MPa, regangan tarik 

sebesar 0.5, dan modulus elastisitas sebesar 70000 MPa. Dari hasil kekuatan tarik 

serat tunggal tersebut akan mempengaruhi kekuatan tarik pada komposit hibrida.  

1.1.2 Morfologi Permuakaan Serat Kenaf dan Serat E-Glass  

Untuk melihat struktur permukaan serat kenaf dapat menggunakan 

mikroskop optik dan uji SEM. Gambar 4.1. merupakan foto permukaan serat kenaf 

yang diperoleh dari mikroskop optik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1. Foto optik serat kenaf. (a) sesudah alkalisasi (b) sebelum alkalisasi   

 Foto mikro menggunakan perbesaran 1 kali dengan skala 200 μm 

merupakan penampang serat kenaf sebelum alkalisasi dan serat kenaf sesudah 

alkalisasi. Gambar 4.1. (a) menunjukkan serat yang sudah mengalami proses 

alkalisasi memiliki permukaan yang bersih dari pengotor (lilin atau sisa kotoran 

kulit kenaf) seperti yang terlihat pada tanda panah. Hal yang sebaliknya terlihat 

pada serat kenaf sebelum alkalisasi (Gambar 4.1. b) menunjukkan adanya bercak 

pengotor (lihat anak panah) dan terlihat seperti adanya lapisan pembungkus pada 

permukaan serat.  

 Hasil foto tersebut menunjukkan bahwa perlakuan alkalisai pada permukaan 

serat dapat melarutkan material pengotor pada permukaan serat, yang akan 

mempengaruhi ikatan permukaan antara serat dengan matriks. Semakin banyak 

material pengotor pada permukaan serat maka semakin lemah ikatan antar serat 

dengan matriks, yang mengakibatkan kekuatan tarik komposit menjadi rendah. 

Foto serat E-Glass diambil dari uji SEM menggunakan perbesaran 500 kali 

dengan skala 100 μm (Gambar 4.2.), dari gambar tersebut menunjukkan bahwa 

serat E-Glass memiliki permukaan yang halus atau bersih (lihat anak panah) dan 

memiliki bentuk serat dengan ukuran yang rata – rata sama. Permuaan serat yang 
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Sesudah alkalisasi 

Sebelum alkalisasi 



bersih pada E-Glass dapat menybabkan ikatan permuakan serat terhadap matriks 

menjadi rendah atau mungin tidak ada, karena ketika terjadi gaya tarik komposit 

serat tidak mempunyai ikatan yang kuat sehingga akan mempengaruhi hasil uji tarik 

komposit menjadi rendah. 

 

Gambar 4.2. Foto SEM serat E-Glass 

1.2 Karakterisasi Komposit Hibrida 

Papan komposit hibrida dengan 3 paremeter yang masing – masing parameter 

memiliki 5 spesimen telah dibuat dan dibentu menjadi spesimen uji tarik komposit 

mangacu pada ASTM D638-02 (Gambar 4.3.) 

 

Gambar 4.3. Komposit hibrida. (a) papan komposit (b) spesimen uji tarik 

komposit  

(a) (b) 



Komposit yang selesai dicetak menjadi papan komposit hibrida (Gambar 

4.3. a) emudaian dibentuk menjadi spesimen uji tarik (Gambar 4.3. b). 

1.2.1 Hasil Pengujian Tarik Komposit Hibrida 

Hasil pengujian tarik komposit hibrida mengasilkan tiga parameter kekuatan 

mekanik komposit diantaranya kekuatan tarik komposit hibrida, regangan tarik 

kompoit hibrida, dan modulus elastisitas tarik kompoit hibrida. 

(a). Kekuatan Tarik Komposit Hibrida 

 Hasil pengolahan data uji tarik didapat nilai kekuatan tarik komposit hibrida 

yang dihitung menggunakan persamaan (2.1) ditunjukkan pada tabel 4.2. sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2. Data kekuatan tarik komposit hibrida 

No. 
Fraksi volume 

serat kenaf/E-

Glass (%) 

Kekuatan tarik komposit hibrida 

(MPa)  Standart 

Deviation 

Coef. Of 

Variation 

(%) Minimal Maksimal Rata - rata 

1 10:20 28.876 35.036 32.175 2.606 8.100 

2 15:15 35.163 44.703 40.640 3.501 8.613 

3 20:10 44.322 48.358 46.778 1.714 3.664 

 

 

Gambar 4.4. Hubungan kekuatan tarik terhadap fraksi volume serat  
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 Grafik hubungan antara kekuatan tarik terhadap serat kenaf/E-Glass dengan 

matriks polypropylene (Gambar 4.4.) menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dari setiap bertambahnya volume serat kenaf didalam komposit hibrida. Pada 

perbandingan serat kenaf/E-Glass 10:20 diperoleh nilai kekuatan tarik sebesar 

32.175 MPa dan kekuatannya meningkat pada perbandingan 15:15 sebesar 40.640 

MPa. Begitu pula ketika penambahan serat kenaf sebesar 20 % pada perbandingan 

20:10 kekuatan tarik komposit meningkat menjadi 46.77 MPa. Pada penelitian ini 

serat E-Glass yang berperan sebagai bahan penguat terlihat mempunyai kontribusi 

rendah pada komposit hibrida. Hal tersebut terlihat pada setiap meningkatnya 

volume serat dari perbandingan 10 %, 15%, sampai 20 %. 

(b). Regangan Tarik Komposit Hibrida  

 Hasil pengolahan data uji tarik didapat nilai kekuatan regangan tarik 

komposit hibrida yang dihitung menggunakan persamaan (2.2) ditunjukkan pada 

tabel 4.3. sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Data regangan tarik komposit hibrida 

No. 

Fraksi volume 

serat kenaf/E-

Glass (%) 

Regangan Tarik (mm/mm) Standart 

Deviation 

Coef. Of 

Variation 

(%) Minimal Maksimal Rata - rata 

1 10:20 0.079 0.101 0.087 0.010 11.039 

2 15:15 0.085 0.101 0.090 0.014 15.949 

3 20:10 0.088 0.096 0.092 0.003 3.800 

 



 

Gambar 4.5. Hubungan regangan patah terhadap fraksi volume serat 

 Gambar 4.5. menunjukkan bahwa nilai rata – rata regangan tarik cenderung 

naik secara berurutan dari fariasi 10:20, 15:15, dan 20:10. Peningkatan nilai rengan 

tarik komposit hibrida berbanding lurus dengan semakin meningkatnya fraksi 

volume serat kenaf dan menurunnya fraksi volume serat E-Glass dengan nilai 

regangan secara berurutan 0.087 mm/mm, 0.090 mm/mm, dan 0.092 mm/mm. 

(c). Modulus Elastisitas Tarik Komposit Hibrida 

 Hasil pengolahan data uji tarik didapat nilai modulus elastisitas tarik 

komposit hibrida yang dihitung menggunakan persamaan (2.3) ditunjukkan pada 

tabel 4.4. sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Data nilai modulus elastisitas tarik komposit hibrida 

No. Fraksi volume serat 

kenaf/E-Glass (%) 

Modulus Elastisitas (MPa) 
SD 

Coef. Of 

Variation 

(%) Minimal Maksimal 

Rata - 

rata 

1 10:20 470.57 842.12 647.09 132.33 20.45 

2 15:15 482.03 1253.97 746.79 296.96 39.77 

3 20:10 657.64 808.90 754.90 59.65 7.90 
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Gambar 4.6. Hubungan modulus elastisitas terhadap fraksi volume serat 

 Berdasarkan grafik hubungan modulus elastisitas terhadap fraksi volume 

serat kenaf/E-Glass dengan matriks polypropylene (Gambar 4.6) menunjukan 

bahwa pada variasi serat perbandingan 10:20 memiliki nilai modulus elastisitas 

sebesar 647.09 MPa, perbandingan 15:15 mempunyai nilai modulus elastisitas rata 

– rata sebesar 746.79 MPa, dan perbandingan 20:10 mempunyai nilai modulus 

elastisitas rata – rata sebesar 754.90 MPa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai 

modulus elastisitas pada komposit hibrida dengan perbandingan variasi fraksi 

volume 10:20, 15:15, dan 20:10 meningkat dengan semakin banyaknya volume 

serat kenaf. 

1.2.2 Analisis Struktur Patahan 

Analisis struktur patahan hasil uji tarik menggunaan uji SEM. Pengujian 

SEM digunakan untuk mempelajar morfologi struktur ikatan antara serat dengan 

matriks, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penurunan atau kenaikan 

kekuatan mekanik pada komposit. Sampel yang dipilih untuk dilakukan SEM yaitu 

bagian patahan hasil uji kekuatan tarik (Gambar 4.7.). Sebelum dilakukan uji SEM, 

sampel terlebih dahulu diberi perlakuan coating. 
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Gambar 4.7. Hasil uji tarik komposit (a) setelah diuji tarik (b) permukaan 

patahan hasil uji tarik 

Ikatan antara matriks dengan serat (filler) memiliki peran penting dalam 

menentukan sifat mekanik dan fisis komposit hibrida. Semakin tinggi  ikatan yang 

terjadi antara matriks dengan serat semakin tinggi pula kekuatan mekanik dan 

fisiknya. Hasil dari foto uji SEM pada permukaan patahan hasil uji tarik sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4. 8. Foto SEM permukaan patahan komposit hibrida 

(a) (b) 



 Foto morfologi SEM (Gambar4. 8) menggunakan perbesaran 302 kali 

dengan skala 200 μm menunjukkan patahan struktur mikro komposit hibrida pada 

pengujian tarik yang terdiri dari serat kenaf, serat E-Glass, dan matriks 

polypropylene. 

 

Gambar 4.9. Foto SEM distribusi serat kenaf dan serat E-Glass komposit hibrida 

 Hasil foto SEM pada penampang patahan secara lebih luas (Gambar 4.9.) 

menunjukan bahwa distribusi antara serat kenaf dan E-Glass tidak merata pada 

matriks. Hal ini disebabkan karena proses pencampuran serat hibrida terjadi secara 

tidak sempurna serta metode yang digunakan masih manual (hand lay up). Foto 

SEM penampang patahan juga menunjukkan masih terbentunya aglomerasi 

(bergerombol) pada serat E-Glass dan serat kenaf yang tidak tercampur secara 

merata (lihat anak panah). 

 Dari gambar tersebut juga terlihat ikatan yang dimiliki oleh serat dengan 

matriks masih rendah, karena lapisan antar matriks terhalang oleh distribusi serat 

hibrida yang tersebar secara tidak merata (lihat anak panah). 
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Gambar 4.10. merupakan struktur mikro serat kenaf yang diambil pada 

perbesaran 1500 kali dengan skala 50 μm menunjukkan potongan permukaan serat 

kenaf berbentuk sponge (berlubang – lubang). Selain itu juga terlihat permukaan 

serat kenaf mempunyai ikatan sempurna pada matriks polypropylene¸ hal tersebut 

ditunjukkan dengan tidak adanya gap yang terlihat (lihat anak panah) sehingga 

terjadi ikatan yang kuat antara serat kenaf dengan matriks dan membuat kekuatan 

mekanik komposit hibrida menjadi tinggi. Namu ada faktor lain yang bisa 

menurunkan kekuatan mekanik komposit yaitu terlihatnya mikro void atau udara 

yang terjebak pada matriks. 

 

Gambar 4.10. Foto SEM ikatan antara matriks dan serat kenaf 

Hal yang berbeda terlihat pada patahan struktur mikro perbesaran 150 kali 

dengan skala 50 μm pada permukaan serat E-Glass (Gambar4.11) bahwa ikatan 

yang terjadi antara serat E-Glass dengan matriks terjadi secara tidak sempurna 

(debonding) karena timbulnya gap (lihat tanda panah). Pada bagian lain permukaan 

patahan pada serat E-Glass dan matriks polypropylene terlihat adanya permukaan 

patahan (fractured surface). Jenis permukaan patahan pada serat E-Glass dan 

matriks adalah jenis transganular fracture yaitu patahan yang terjadi dengan 

pembelahan bidang grain size, patahan pada matriks berbentuk garis panjang 

deformation line (lihat anak panah) yang dikategorikan dalam patah getas (brittle). 

Good adhesion of kenaf fiber 

Mikro void 



 

Gambar 4. 11. Foto SEM ikatan antara matriks dan serat E-Glass 

Bedasarkan hasil data analisis stuktur patahan yang menggunakan uji SEM, 

semakin bertambahnya fraksi volume serat kenaf maka kekuatan mekanik komposit 

hibrida akan semakin tinggi yang berbanding terbalik dengan semakin 

bertambahnya fraksi volume yang dimiliki oleh serat E-Glass maka kekuatan 

mekanik komposit hibrida semakin rendah. Hal tersebut disebaban oleh dua hal 

diantaranya pengaruh kekasaran permuakan yang dimiliki oleh serat kenaf dan serat 

E-Glass yang akan berpengaruh pada ikatan (interfacial bonding) antara serat dan 

matriks. Selanjutnya disebabkan oleh rata (uniform) atau tidaknya distribusi serat 

kenaf dan serat E-Glass terhadap matriks polypropylene menimbulkan ikatan 

matriks terhalang oleh serat yang teraglomerasi sehingga kekuatan mekanik 

menjadi rendah. 

Hasil kekuatan tarik komposit hibrida maksimal adalah fraksi folume 

kenaf/E-Glass pada perbandingan 20:10 sebesar 48.358 MPa. Sedangkan pada 
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Transgranularf fractured 

(surface of E-Glass)  



penelitian yang dilakukan M. Zampoleni et al., (2007) komposit kenaf/ 

polypropylene dengan perbandingan serat dengan matriks 30:70 menghasilkan 

kekuatan tarik komposit maksimal sebesar 46 MPa. Dari hasil tersebut hasil 

kekuatan tarik komposit hibrida kenaf/E-Glass dengan matriks polypropylene 

cenderung meningat dibandingan dengan kekuatan tarik komposit 

kenaf/polypropylene, hal ini membuktikan bahwa melakukan penambahan serat E-

Glass pada fraksi volume tertentu akan meningkatkan kekuatan tarik komposit 

kenaf/polypropylene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


