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ABSTRAKSI 

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang paling mudah 
mengalami kerusakan akibat perubahan cuaca. Kerusakan terjadi pada 
genteng tanah liat yang mengalami keretakan, seng yang 
keropos/berkarat dan pudarnya warna cat pelapis pada genteng.Tujuan 
penelitian adalah mengetahui kekuatan tarik specimen dengan standar  
ASTM D 638-02, kekuatan sobek dengan standar SNI 0521:2008 dan foto 
makro patahan specimen pada komposit untuk pelapis dalam atap. 

Bahan penguat serat kulit jagung dan serbuk gergaji kayu jati 
dicampur dengan lem fox kuning 680 ml. Core dilapisi dengan kertas kraft 
kemudian dijemur selama 6 jam, kemudian dilapisi dengan skin aluminium 
foil.Pengujian yang dilakukan adalah pengujian tarik, sobek dan foto 
makro. 

Dari hasil pengujian tarik Kekuatan tarik rata-rata pada komposit 
dengan perbandingan 70%:30% lebih tinggi dibandingkan dengan 
komposit dengan perbandingan fraksi berat 30%:70% dan 50%:50%. 
Regangan rata-rata pada komposit dengan perbandingan 50%:50% lebih 
tinggi dibandingkan dengan komposit dengan perbandingan fraksi berat 
30%:70% dan 70%:30%. Modulus elastisitas rata-rata rata pada komposit 
dengan perbandingan 70%:30% lebih tinggi dibandingkan dengan 
komposit dengan perbandingan fraksi berat 30%:70% dan 50%:50%. 
Kekuatan sobek rata-rata pada komposit dengan perbandingan 50%:50% 
lebih tinggi dibandingkan dengan komposit dengan perbandingan fraksi 
berat 30%:70% dan 70%:30%. Pada bentuk patahan spesimen uji tarik 
dapat di simpulkan bahwa jenis patahan yang terjadi adalah patah liat. 

 

Kata kunci : serat, serbuk, tarik, sobek, foto makro 

 



PENDAHULUAN 

Dalam bidang teknologi material, bahan-bahan serat alam dan 
sebuk kayu merupakan kandidat sebagai bahan penguat untuk dapat 
menghasilkan bahan komposit yang ringan, kuat, ramah lingkungan serta 
ekonomis. Indonesia sebagai Negara dengan keaneka ragaman hayati 
yang luas memiliki peluang yang besar untuk mengeksplorasi 
pemanfaatan bahan serat alam dan serbuk kayu sebagai penguat material 
komposit. Teknologi komposit banyak digunakan pada peralatan olah 
raga, transportasi, peralatan rumah tangga serta equipment dalam 
teknologi aerospace. Sebagai material baru, material komposit mampu 
menggeser dominasi logam dalam aplikasi dan structural. 

Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang paling mudah 
mengalami kerusakan akibat cuaca, karena terpapar panas matahari 
waktu musim kemarau dan terpapar air waktu musim penghujan.. Akibat 
yang timbul pada kerusakan ini biasanya berwujud retak pada genteng 
tanah liat, seng yang keropos/berkarat atau pudarnya warna cat pelapis 
pada genteng .Kerusakan ini akan berdampak pada kebocoran atap 
sehingga air hujan dan suhu udara yang panas akan mudah masuk 
kedalam ruangan. 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.Mengetahui kekuatan tarik specimen dengan standar pengujian ASTM   
D 638 – 02. 

2.Mengetahui kekuatan sobek specimen dengan standar pengujian SNI 
0521:2008 

3.Mengetahui foto makro dari patahan specimen. 

BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar, maka 
permasalahan hanya dibatasi pada: 

1.Bahan filler  yang digunakan adalah serat kulit jagung dan serbuk gergaji 
kayu jati. 

2.Bahan skin yang digunakan adalah aluminium foil. 

3.Bahan pelapis core adalah kertas kraft/ sack semen. 

4.Perbandingan fraksi berat antara serbuk gergaji kayu jati dan serat kulit 
jagung adalah 30%:70%, 50%:50%, 70%;30%. 

5.Standar pengujian tarik menggunakan standar ASTM D 638 – 02.  



6.Standar pengujian sobek menggunakan standar SNI 0521:2008 

7.Foto makro specimen. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Agus Santoso (TA. 2011), meneliti Pengaruh Variasi Fraksi Volume 
Pada Komposit Serbuk Kayu Dan Resin Katalis Dengan Variasi 
Perbandingan 75%:25%, 65%:35%, Dan 55%:45% Terhadap Peningkatan 
Kekuatan Tarik Dan Bending. Berdasarkan dari data hasil pengujian tarik 
ASTM D638-02 pada komposit serbuk kayu bermatrik epoxy diketahui 
bahwa dengan penambahan fraksi volume menyebabkan penurunan 
harga dari kekuatan tarik rata-rata komposit. 

Agus Sadarto (TA. 2011), meneliti Rekayasa Komposit Skin 
Berpenguat Serat Ramie Dengan Perlakuan Alkali Bermatrik Polyester 
Terhadap Kekuatan Mekanik. Berdasarkan data dari hasil pengujian, 
kekuatan tarik rata-rata komposit serat ramie pada tebal 5mm  mempunyai 
kekuatan yang paling optimal dan fraksi volume 50% mempunyai 
kekuatan yang tertinggi dan harga kekuatan tarik yang paling tinggi pada 
tebal 5 mm Vf  66,497 Mpa. Dari hasil pengamatan foto makro , patahan 
dapat dilihat bahwa jenis patahan yang terjadi adalah patahan jenis 
broken fiber. Patahan broken fiber yaitu patahan pada specimen dimana 
serat mengalami patah atau rusak dan membentuk seperti serabut.Pada 
bentuk patahan dapat disimpulkan bahwa jenis patahan yang terjadi 
adalah patah getas arah dari perambatan retak adalah tegak lurus dengan 
arah tegangan tarik yang bekerja dan menghasilkan permukaan yang 
relatif rata. 

LANDASAN TEORI 

Kata komposit ( composite ) merupakan kata sifat yang berarti 
susunan atau gabungan. Komposit juga berasal dari kata kerja “ to 
compose “ yang berarti menyusun atau menggabung. Jadi, secara 
sederhana material komposit dapat diartikan sebagai material gabungan 
dari dua atau lebih material yang berlainan. 

Komposit dibedakan menjadi 5 kelompok menurut bentuk struktur 
dari penyusunnya yaitu : 

1.Komposit Serpih ( Flake Composites) 

Flake Composites adalah komposit dengan penambahan material 
berupa serpih kedalam matriksnya.Flake dapat berupa serpihan mika dan 
metal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komposit Serpih ( Flake Composites) 

2.Komposit Partikel ( Particulate Composites) 

Particulate composites adalah salah satu jenis komposit di mana 
dalam matriksditambahkan material lain berupa serbuk/butir. Perbedaan 
dengan flake dan fiber composites terletak pada distribusi dari material 
penambahnya. Dalam particulate composites, material penambah 
terdistribusi secara acak atau kurang terkontrol daripada flake composites. 
Sebagai contoh adalah beton. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Komposit partikel (Particulate Composites) 

3. Filled (skeletal) Composites 

Filled composites adalah komposit dengan penambahan material ke 
dalam matriks dengan struktur tiga dimensi . 

 

 

 

 

Gambar 3. Filled (skeletal) Composites 

 



4. Laminar Composites 

Laminar composites adalah komposit dengan susunan dua atau 
lebih layer , di manamasing-masing layer dapat berbeda – beda dalam hal 
material, bentuk, dan orientasi penguatannya . 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Laminar Composites 

5.Komposit Serat (Fiber Composites) 

Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan 
serat sebagai bahan penguatnya. Dalam pembuatan komposit, serat 
dapat diatur memanjang (Unidirectional composites) atau dapat dipotong 
kemudian disusun secara acak (random fibers). 

 

 

 

 

 

a.unidirectional fiber composite 

 

 

 

 

 

b.random fiber composite 

Gambar 5. Komposit Serat 



Komposit terdiri dari suatu bahan utama matrik  dan suatu jenis 
penguatan (reinforcement). Penguatan ini biasanya dalam bentuk serat , 
serbuk dll. Bahan penguat pada umum nya ditambahkan untuk 
meningkatkan sifat mekanik dan sifat fisik komposit seperti meningkatkan 
sifat kekuatan, kekakuan, keliatan dan sebagainya. Matrik, sebagai pengisi 
ruang komposit, memegang peranan penting dalam mentransfer 
tegangan, melindungi serat dan serbuk dari lingkungan dan menjaga 
permukaan serat dan serbuk dari pengikisan.  

Dasar pengujian dalam penelitian ini adalah: 

a) Pengujian tarik 

Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui tegangan, regangan, 
modulus elastisitas bahan dengan cara menarik spesimen sampai putus. 

Rumus perhitungan pengujian tarik sebagai berikut: 

P = σ  . A atau  σ = 
A
P  

 Dimana: 

P = beban yang diberikan (N) 

A = luas penampang (mm2) 

 σ = tegangan ( MPa ) 

                ε= 
lo
L  

Dimana: 

ε = Regangan (mm/mm) 

ΔL = pertambahan panjang (mm) 

lo = panjang daerah ukur (gage length), (mm) 

E= 



 

Dimana: 

E = Modulus elastisitas tarik (MPa) 

σ= Kekuatan tarik (MPa) 

ε= Regangan (mm/mm) 

 



b) Pengujian sobek 
Rumus perhitungan pengujian sobek sebagai berikut: 

P = σ  . A atau  σ = 
A
P  

  Dimana: 

P = beban yang diberikan (N) 

A = luas penampang (mm2) 

σ = tegangan ( MPa ) 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram alir penelitian 

 



B. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Serat kulit jagung 
2. Serbuk gergaji kayu jati 
3. Aluminium foil 
4. Lem fox kuning 
5. Kertas kraft/ sack semen 

C. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jangka sorong 
2. Penggaris 
3. Sisir kain 
4. Spidol 
5. Gunting 
6. Cutter 
7. Gelas ukur 
8. Timbangan ohaus 
9. Cetakan komposit 
10. Saringan the 
11. Alat uji tarik 
12. Kunci M10 
13. Obeng 

D. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Komposit 

a) Persiapan serat kulit jagung, serbuk gergaji dan lem fox kuning. 
Kemudian ditimbang sesuai dengan perbandingan fraksi berat yang 
telah ditentukan. 

b) Cara pembuatan nya, jika dalam suatu cetakan benda uji 
dibutuhkan sebanyak 100 gr , maka untuk perbandingan fraksi 
berat serat  kulit jagung dan serbuk gergaji kayu jati 30%:70% 
dibutuhkan serat kulit jagung 30 gr dan serbuk gergaji kayu jati 70 
gr sedangkan berat lem fox kuning 593,6 gr atau setara dengan 
680 ml. Pada perbandingan 50%:50%  dibutuhkan serat kulit 
jagung 50gr dan serbuk gergaji kayu jati 50gr sedangkan berat lem 
fox 593,6 gr, untuk perbandingan 70%:30% dibutuhkan serat kulit 
jagung 70gr dan serbuk gergaji kayu jati 30gr sedangkan berat lem 
fox 593,6 gr. 

c) Setelah dicampur kemudian tuangkan campuran secukupnya diatas 
kertas kraft yang sudah diberi lem. Setelah campuran dituangkan, 
kemudian lapisi dengan kertas kraft sehingga campuran terlapisi 
kertas kraft pada bagian atas dan bawah. 



d) Kemudian mengepress nya dengan alat cetak  yang mempunyai 
dua fungsi yaitu untuk alat cetak dan alat untuk press. 
Pengepressan bertujuan supaya gelembung-gelembung udara 
(void) yang terdapat didalam komposit akan mampat keluar, 
sehingga jumlah void dapat diminimalkan. 

e) Setelah di press selama 15 menit, kemudian diambil dari cetakan 
dan dikeringkan. Pengeringan dengan cara dijemur kira-kira 5 – 10 
jam. Pengeringan bisa dilanjutkan lebih dari waktu tersebut bila 
dirasakan kurang kering. 

f) Pemotongan dan pembuatan specimen sesuai standarisasi ukuran 
untuk pengujian tarik dan pengujian sobek. 

2. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 
besarnya kekuatan tarik atau kekuatan mulur dari material komposit. 
Specimen pengujian tarik dibentuk menurut standar ASTM D 638-02, 
dengan penambahan amplas pada bagian pencekaman. 

Langkah-langkah pengujian tarik : 

1.Mesin uji tarik menunjukkan angka nol indikator 

2.Memasang specimen uji tarik pada mesin dengan cara dijepit sampai 
kekuatan tertentu tepat pada rahang pemegang specimen uji tersebut. 

3.Memasang kertas millimeter pada mesin pencatat grafik pengujian tarik 
untuk mengetahui jenis patahan dan besarnya patahan yang terjadi 
pada setiap specimen uji tarik. 

4.Menyalakan mesin sebagai langkah kerja pengujian sehingga mesin 
melakukan pembebanan tarik terhadap benda uji sampai putus. 

5.Mencatat hasil pengujian tersebut dengan melihat dial indikator (beban 
maksimum dan perpanjangan). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alat uji tarik 



3. Pengujian Sobek 

Pengujian Sobek  adalah pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui besarnya kekuatan sobek dari material komposit. Specimen 
pengujian sobek dibentuk menurut standar SNI 0521:2008 dengan 
penambahan amplas pada bagian pencekaman 

Langkah-langkah pengujian Sobek : 

1.Mesin uji tarik menunjukkan angka nol indikator 

2.Memasang specimen uji sobek pada mesin dengan cara dijepit sampai 
kekuatan tertentu tepat pada rahang pemegang specimen uji tersebut. 

3.Memasang kertas millimeter pada mesin pencatat grafik pengujian 
sobek . 

4.Menyalakan mesin sebagai langkah kerja pengujian sehingga mesin 
melakukan pembebanan tarik terhadap benda sampai specimen 
tersobek. 

5.Mencatat hasil pengujian tersebut dengan melihat dial indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alat uji sobek 

4. Foto makro 

Pengamatan Foto makro bertujuan untuk mengetahui jenis/bentuk 
patahan dan pola kegagalan yang terjadi pada specimen komposit akibat 
pengujian tarik. 

Adapun langkah-langkah pengambilan patahan foto makro adalah 
sebagai berikut: 

1.Nyalakan lampu sebagai sumber cahaya 



2.Letakkan specimen pada meja objek 

3.Atur perbesaran gambar specimen pada kamera hingga kelihatan jelas 
dan pasang luv pada kamera. 

4.Lihat gambar pada layar kamera. 

5.Fokuskan gambar. 

6.Tekan expose untuk melakukan pemotretan. 

7.Melihat hasil pemotretan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kamera digital dan luv 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil pengujian 
1. Hasil pengujian tarik 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik hubungan antara kekuatan tarik terhadap 
perbandingan fraksi berat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik hubungan antara regangan terhadap 
perbandingan fraksi berat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik hubungan antara modulus elastisitas terhadap 
perbandingan fraksi berat 

 
1. Foto Makro 

Foto makro  dilakukan dengan pembesaran 100x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Perbandingan 30%70% 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 b. Perbandingan 50%50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.Perbandingan 70%:30% 

 

           Gambar 13.Foto Makro specimen uji tarik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           a.Perbandingan 30%:70%  

 

 
                                       
                         

 

 

b.Perbandingan 50%:50% 



 

 

 

c.Perbandingan 70%30% 

                   Gambar 14. Foto Makro specimen uji sobek 

2. Hasil Pengujian sobek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Grafik hubungan antara kekuatan sobek terhadap 
perbandingan fraksi berat 

 
2. Pembahasan 

1) Pengujian tarik 
Pada komposit dengan perbandingan fraksi berat 30%:70% 

kekuatan tarik tertinggi 6,12 MPa, sedangkan kekuatan tarik terendah 4,97 
MPa dan kekuatan tarik rata-rata sebesar  5,51 MPa.Pada komposit 
dengan perbandingan fraksi berat 50%:50% kekuatan tarik tertinggi 6,42 
MPa, sedangkan kekuatan tarik terendah 4,51 MPa dan kekuatan tarik 
rata-rata sebesar 5,65 MPa. Pada komposit dengan perbandingan 
70%:30% kekuatan tarik tertinggi 7,12 MPa, sedangkan kekuatan tarik 
terendah 5,23 MPa dan kekuatan tarik rata-rata sebesar 5,98 MPa. 

Dari hasil pengujian tarik pada perbandingan fraksi berat 30%:70% 
regangan tertinggi 0,079, sedangkan regangan terendah 0,061 dan 
regangan rata-rata sebesar 0,067. Pada komposit dengan perbandingan 
fraksi berat 50%:50% regangan tertinggi 0,085, sedangkan regangan 
terendah 0,067 dan regangan rata-rata sebesar 0,073. Pada komposit 
dengan perbandingan fraksi berat 70%:30% regangan tarik tertinggi 0,061, 
sedangkan regangan terendah 0,042 dan regangan rata-rata 0,048. 

Dari data pengujian tarik pada komposit dengan perbandingan 
fraksi berat  30%:70% modulus elastisitas tertinggi 100,33 MPa, 



sedangkan modulus elastisitas terendah 68,99 MPa dan modulus 
elastisitas rata-rata sebesar 85,596 MPa . Pada komposit dengan 
perbandingan fraksi berat 50%:50% modulus elastisitas tertinggi 95,82 
MPa, sedangkan modulus elastisitas terendah 53,06 MPa dan modulus 
elastisitas rata-rata sebesar 75,58 MPa. Pada komposit dengan 
perbandingan fraksi berat 70%:30% modulus elastisitas tertinggi 133,33 
MPa, sedangkan modulus elastisitas terendah 116,72 MPa dan modulus 
elastisitas rata-rata sebesar 124,85 MPa. 

2) Foto Makro 
Pada specimen uji tarik patahan terjadi karena adanya gaya tarik. 

Kecepatan patah lambat ketika di uji tarik , hal ini terjadi karena matrik dari 
specimen adalah lem fox kuning yang mempunyai sifat elastis ketika 
kering. 

Pada bentuk patahan specimen uji tarik dapat di simpulkan bahwa 
jenis patahan yang terjadi adalah patah liat, terjadi deformasi plastik 
sebelum patah. 

3) Pengujian Sobek 
Pada komposit dengan perbandingan fraksi berat 30%:70% kekuatan 

sobek tertinggi 0,44 Mpa, sedangkan yang terendah 0,36 Mpa dan 
kekuatan sobek rata-rata sebesar 0,408 Mpa. Pada komposit dengan 
perbandingan fraksi berat 50%:50% kekuatan sobek tertinggi 0,53 Mpa, 
sedangkan yang terendah 0,49 Mpa dan kekuatan sobek rata-rata  
sebesar  0,509 Mpa. Pada komposit dengan perbandingan fraksi berat 
70%:30% kekuatan sobek tertinggi adalah 0,39 Mpa, sedangkan yang 
terendah  0,34 Mpa dan kekuatan sobek  rata-rata sebesar 0,362 Mpa. 
KESIMPULAN 

Hasil dari analisa pengujian dan pembahasan data yang di peroleh, 
dapat disimpulkan : 
1. Pengujian Tarik 

 Kekuatan tarik rata-rata pada komposit dengan perbandingan 
70%:30% lebih tinggi dibandingkan dengan komposit dengan 
perbandingan fraksi berat 30%:70% dan 50%:50%. 

 Regangan rata-rata pada komposit dengan perbandingan 50%:50% 
lebih tinggi dibandingkan dengan komposit dengan perbandingan 
fraksi berat 30%:70% dan 70%:30%. 

 Modulus elastisitas rata-rata rata pada komposit dengan 
perbandingan 70%:30% lebih tinggi dibandingkan dengan komposit 
dengan perbandingan fraksi berat 30%:70% dan 50%:50%. 

2. Pengujian sobek 

 Kekuatan sobek rata-rata pada komposit dengan perbandingan 
50%:50% lebih tinggi dibandingkan dengan komposit dengan 
perbandingan fraksi berat 30%:70% dan 70%:30%. 

 

 



3. Foto makro 

 Pada bentuk patahan spesimen uji tarik dapat di simpulkan bahwa 
jenis patahan yang terjadi adalah patah liat, terjadi deformasi elastis 
sebelum patah. Hal ini disebabkan karena bahan matrik nya adalah 
lem fox kuning (Chloroprene Contact Adhesive) sehingga komposit 
menjadi elastis. 
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