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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kekuatan tarik
komposit polyester serat batang pohon pisang akibat perubahan
temperatur dan mendiskripsikan foto makro setelah pengujian tarik akibat
perubahan temperatur.

Proses awal pengelupasan dan pemotongan kulit batang pohon
pisang. Proses perebusan hingga matang dilanjutkan pengerokan
menggunakan plat besi sampai keluar seratnya untuk mendapatkan helai
demi helai serat yang halus dan berkwalitas. Penjemuran dibawah sinar
matahari sampai kering selanjutnya proses pencucian menggunakan
larutan kimia 2% Kalium permangant per 1 liter aquades selama 2 jam.
Penjemuran dibawah sinar matahari sampai kering dilajutkan proses oven
hingga kadar air konstan. Pembuatan komposit dengan metode hand lay-
up, perbandingan serat 30 %, dan orientsi serat sejajar 00. Pengujian tarik
dengan standart ASTM D 3039 dengan variasi temperatur sebesar 29 0C
dan temperatur kamar 35, 45 dan 55 0C serta mendiskripsikan kekuatan
tarik dan foto makro komposit polyester serat batang pohon pisang akibat
perubahan temperatur.

Hasil pengujian disimpulkan bahwa temperatur uji semakin tinggi
kekuatan tarik akan turun, ini terbukti kekuatan tarik mengalami penurunan
dari 40,379 menjadi 19,746 N/mm2. Pada hasil foto makro terlihat struktur
patahan spesimen komposit yaitu bergelombang tidak beraturan ini berarti
spesimen komposit mempunyai sifat liat. Jika temperatur uji semakin
tinggi, void akan mengembang dan pull-out fiber sangat mendominasi
maka kekuatan tarik akan menurun.

Kata Kunci : serat batang pohon pisang, matrix polyester, komposit,
temperatur uji, kekuatan tarik, foto makro



1

A. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu budidaya buah pisang
yang sangat melimpah. Pohon pisang (musaceae) adalah  tanaman
buah herba yang berasal dari kawasan Asia Tenggara (termasuk
Indonesia). Produksi pisang Indonesia menduduki tempat kelima
setelah India, Ekuador, Brasil, Cina dan Filipina dengan besaran 3,6
juta ton atau 5% dari produksi dunia. Produksi hingga saat ini masih
menitikberatkan pada buah sebagai komoditas dalam perdagangan.
Batang pohon pisang kebanyakan dipakai petani dalam jumlah yang
sedikit terutama sebagai bahan pembungkus tembakau dan bahan tali
pada bungkus makanan (Pramono, C., 2012).

Dengan kemajuan teknologi pengoptimalan batang pohon pisang
sangat penting dilakukan dengan cara diambil seratnya dari batang
pohon pisang tersebut. Serat batang pohon pisang harus dialih
fungsikan untuk pembuatan berbagai produk yang berguna bagi
masyarakat Indonesia. Potensi serat batang pohon pisang yang besar
belum digunakan untuk bahan material dalam rekayasa bidang
engineering khususnya pada bidang komposit, mengingat dari segi
ketersediaan bahan baku di Indonesia cukup melimpah.

Dewasa ini pengembangan teknologi komposit mengarah ke
komposit serat alam (Natural Fibrous Composite) dikarenakan sifatnya
yang renewable (terbarukan), sebagai pengganti serat buatan,
harganya relatif murah, ramah lingkungan yang dapat memenuhi
kebutuhan industri. Untuk meningkatkan kwalitas serat telah dilakukan
para peneliti yaitu menggunakan bahan kimia. Ikatan yang baik antara
matriks dan serat dilakukan modifikasi permukaan serat. Modifikasi
permukaan dilakukan untuk meningkatkan kompatibilitas antara serat
alam dengan matriks. Alkalisasi pada serat alam adalah metode yang
telah digunakan untuk menghasilkan serat berkualitas tinggi. Alkalisasi
pada serat merupakan metode perendaman serat ke dalam alkali
basa. Proses alkalisasi menghilangkan komponen penyusun serat
yang kurang efektif dalam menentukan kekuatan antar muka, yaitu
hemiselulosa, lignin atau pektin. Dengan berkurangnya hemiselulosa,
lignin atau pektin, wetability serat oleh matriks akan semakin baik,
sehingga kekuatan antarmuka pun akan meningkat. Selain itu,
pengurangan hemiselulosa, lignin atau pektin, akan meningkatkan
kekasaran permukaan yang menghasilkan mechanical interlocking
yang lebih baik (Maryanti, B., 2011).
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Sedangkan resin sebagai matrix yang digunakan dalam penelitian
ini adalah unsaturated polyester matrix Yukalac 157® BQTN-EX yang
merupakan salah satu resin thermoset yang mudah diperoleh dan
digunakan oleh masyarakat umum dan industri skala besar dan kecil.
Selain itu resin ini harganya murah, mempunyai kemampuan berikatan
dengan serat alam dengan baik, mempunyai karakteristik yang khas
yaitu dapat dibuat kaku dan fleksibel. (Saputra, I, R., 2012).

Melihat penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk
membuat suatu bahan alternatif yaitu komposit berpenguat serat alam
(Natural Fibrous Composite). Material komposit dapat
menggabungkan sifat-sifat unggul dari material penyusunnya untuk
menghasilkan suatu material baru dengan sifat yang lebih baik.
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang kemampuan
mekanis berupa kekuatan tarik serta mengetahui dan membandingkan
kualitas uji foto makro hasil perlakuan panas dengan variasi besar
temperatur.

2. TUJUAN PENELITIAN
a. Mendiskripsikan kekuatan tarik komposit polyester serat batang

pohon pisang akibat perubahan temperatur.
b. Mendiskripsikan foto makro patahan spesimen komposit

polyester serat batang pohon pisang akibat perubahan
temperatur.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI
1. KAJIAN PUSTAKA

R. M. Jones, 1975, Mechanics  of Composite Materials.
Menjelaskan bahwa definisi dari komposit dalam lingkup ilmu material
merupakan gabungan antara dua buah material atau lebih yang
digabung pada skala makroskopis untuk membentuk material baru
yang lebih bermanfaat. Komposit terdiri dari dua unsur yaitu serat
(fibre) sebagai reinforcement atau penguat dan bahan pengikat serat
yang disebut dengan matriks. Unsur utama dari bahan komposit
adalah serat, serat inilah yang menentukan karakteristik suatu bahan
seperti kekuatan, keuletan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain.
Serat berfungsi untuk menahan sebagian besar gaya yang bekerja
pada material komposit, sedangkan matrik berfungsi untuk mengikat
serat, melindungi, dan meneruskan gaya antar serat.

Maryanti, B., 2011. Dengan berkurangnya hemiselulosa, lignin
atau pektin, wetability serat oleh matriks akan semakin baik, sehingga
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kekuatan antarmuka pun akan meningkat. Selain itu, pengurangan
hemiselulosa, lignin atau pektin, akan meningkatkan kekasaran
permukaan yang menghasilkan mechanical interlocking yang lebih
baik.

Diharjo, K., 2008. Menghadapi bagaimana meningkatkan ikatan
(mechanical bonding) antara serat dan matrik (perekat). Serat  batang
pohon pisang yang masih mengandung lignin dan kotoran tersebut
dibersihkan dengan menggunakan air. Serat yang sudah bersih
direndam di dalam larutan alkali (2% KMnO4) dengan variasi waktu
perendaman 0, 2, 4, dan 6 jam. Berdasarkan data hasil pengujian pada
kekuatan tarik yang paling optimal dimiliki oleh bahan komposit yang
diperkuat serat batang pohon pisang dengan perlakuan alkali selama 2
jam.

Variasi suhu yang semakin meningkat pada siklus termal dapat
menurunkan kekuatan mekanik komposit, hal ini sesuai dengan
penelitian Karso, T., 2012, yang menunjukan bahwa kekuatan tarik
serat karbon berkurang secara signifikan dengan peningkatan suhu
dari 16, 30, 55, 80, 120, 160 sampai 200 0C, pada suhu tinggi
hibridisasi serat mampu mengurangi penurunan kekuatan tarik
komposit CFRP.

Kartini, R., 2002. Bahan polimer yang bisa digunakan dalam
pembuatan komposit adalah polimer jenis thermoset. Pemilihan bahan
ini didasarkan bahwa polimer thermoset memiliki ketahanan terhadap
suhu dan bahan kimia atau pelarut yang disebabkan wujudnya yang
cair dan kekentalannya tidak terlalu tinggi sehingga mampu
membasahi permukaan serat.

2. LANDASAN TEORI
a. Komposit

Komposit didefinisikan sebagai kombinasi antara dua
material atau lebih yang terpisah yang dikombinasikan dalam
satuan struktur makroskopis dan dibuat dari variasi kombinasi
dari tiga material yaitu logam, polymer, dan keramik. Secara
sederhana dapat didefinisikan komposit terdiri dari dua
material yang berbeda propertisnya dan perbedaannya itu
dilihat secara makroskopis. Serat merupakan bahan penguat
(reinforcement) yang tersebar di dalam matrik dengan orientasi
tertentu. Fungsi utama matrik selain sebagai pengikat serat
dan mendistribusikan beban kepada serat juga melindungi
serat dari pengaruh lingkungan. (Gibson, R, F., 1994).
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b. Unsur Pembentuk Komposit Serat Alam
Komposit serat alam merupakan jenis bahan komposit

yang tersusun dari bahan matriks polymer yang diperkuat oleh
serat tumbuhan atau bahan alami lainnya. Komposit serat alam
juga disebut biocomposite.

Saat ini biocomposite banyak mendapat perhatian dari
para peneliti maupun dunia industri dikarenakan:
1. Serat alam memiliki berat jenis yang rendah.
2. Serat alam mudah diperoleh dan merupakan sumber daya

alam yang dapat diolah kembali dan harga relatif murah.
3. Ramah lingkungan karena materialnya merupakan ahan

organik dan bisa didaur ulang secara alami oleh
lingkungan.

 Serat Batang Pohon Pisang
Serat (fiber) merupakan unsur yang terpenting, karena

seratlah nantinya yang akan menentukan sifat mekanik
komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan dan
kekuatan. Komposisi kimia serat alam antara lain selulosa,
lignin, hemiselulosa dan kadar air dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 1. Komposisi Unsur Kimia Serat Alam (Lokantara. I. P., 2010)

Serat Selulosa (%) Hemiselulosa (%) Lignin (%) Kadar air (%)

Pisang 60-65 6-8 5-10 10-15

Sabut 43 <1 45 10-12

Flax 70-72 14 4-5 7

Jute 61-63 13 5-13 12,5

Rami 80-85 3-4 0,5 5-6

Sisal 60-67 10-15 8-12 10-12

Sun hemp 70-78 18-19 4-5 10-11

Cotton 90 6 - 7
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Tabel 2. Tensile Properties of Various Natural Fiber

 Matrik Thermoset Jenis Polyester
Bahan pengikat atau penyatu serat dalam material

komposit disebut matrik. Matriks berfungsi sebagai
pelindung, pendukung, transfer beban, dan perekat serat.

Matriks polyester paling banyak digunakan terutama
untuk aplikasi konstruksi ringan. Selain harganya murah,
resin ini mempunyai karakteristik yang khas yaitu dapat
dibuat kaku dan fleksibel, transparan, tahan air, tahan
bahan kimia dan cuaca, dapat diwarnai. Poliester dapat
digunakan pada suhu kerja mencapai 79 0C atau lebih
tinggi tergantung partikel resin dan keperluannya, berat
jenis 1,3-1,4 kg/cm3, dan kekuatan tarik 58 MPa.
Keuntungan lain matriks polyester adalah mudah
dikombinasikan dengan serat dan dapat digunakan untuk
semua bentuk penguatan plastik.

 Bahan Tambahan
Bahan tambahan utama adalah katalis (Hardener).

Jenis katalis untuk resin polyester yaitu Metyl Etyl Keton
Peroksida (MEKPO). Katalis berfungsi untuk mempercepat
proses pengerasan cairan resin (curing). Semakin banyak
katalis reaksi curing akan semakin cepat, tetapi kelebihan
katalis juga akan menimbulkan panas pada saat curing bisa
merusak produk yang akan dibuat yaitu menjadikan bahan
komposit getas atau rapuh. Oleh karna itu pemberian
katalis dibatasi 1% samapi 2% dari berat resin.

c. Perlakuan KMnO4

Pada komposit polimer berpenguat serat alam, sifat antar
muka matriks dan serat perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan
dengan kompatibilitas antara serat dengan matriks dan sifat
hydrophilic serat. Alkalisasi adalah salah satu cara modifikasi
serat alam untuk meningkatkan kompatibilitas antara matriks
dengan serat. Dengan berkurangnya hemiselulosa, lignin atau

Serat Masa Jenis
(gr/cm3)

Regangan
(%)

Kekuatan Tarik
(MPa)

Modulus Young
(GPa)

Kelapa 0,435 29 200 0,9

Bambu 0,215 3 575 27

Nanas 0,324 4,3 458 15,2

Pisang 0,243 5,9 95 1,4
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pectin serat, akan meningkatkan kekasaran permukaan yang
menghasilkan mechanical interlocking yang lebih baik antara
serat dengan matrik, dan juga dengan proses perendaman
akan membuat poro-pori disekitar permukaan serat.

Kalium permanganate (KMnO4) merupakan kristal yang
berwarna ungu, oksidator kuat, bersifat neutral dan sedikit
mempunyai sifat alkalinitas. Apabila kontak dengan senyawa
yang mudah menyala akan menyebabkan kebakaran dan
dijauhkan dari senyawa pereduksi, asam kuat, material
organik, peroksida, alkohol dan senyawa kimia logam aktif.

d. Kekuatan Tarik
Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui tegangan

maksimum, tegangan luluh, dan regangan (perpanjangan).
Pembebanan tarik dilakukan dengan memberikan beban
secara perlahan sampai material komposit mengalami putus.
Adapun keuletan material, daerah elastisitas dan plastis serta
titik putus akan terlihat dari grafik yang ada.

Dalam pengujian tarik disini menggunakan standart ASTM
D 3039 seperti pada gambar dibawah.

Gambar 1. Geometri Spesimen Uji Tarik (ASTM D 3039)

Hubungan antara tegangan tarik dan regangan pada
beban tarik ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
(Kurniawan, K., 2012)σ = PA
dimana : σ = Tegangan tarik (N/mm2)

P = Beban (N)

A0 = Luas penampang patahan (mm2)

Nilai regangan dapat ditentukan dengan rumus sebagai
berikut: (Kurniawan, K., 2012)
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ε = ∆Ll = L − ll
dimana : ε = Tegangan-regangan (%)

∆L= Deformasi atau pemanjangan (mm)

L = Panjang daerah ukur (mm)

l0 = Panjang mula-mula (mm)

Besarnya nilai modulus elastisitas komposit yang juga
merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada
daerah proporsional, berlaku hukum Hooke, dapat dihitung
dengan persamaan: (Kurniawan, K., 2012)E = σ

ε
dimana : E = Modulus elastisitas (N/mm2)

σ = Tegangan tarik (N/mm2)

ε = Tegangan-regangan (%)

Modulus elastisitas menunjukkan kekakuan (stiffness)
atau ketahanan terhadap deformasi elastis. Semakin besar
modulus elastisitas, bahan semakin kaku.

e. Fraksi Berat Komposit
Untuk menghitung fraksi berat hal-hal yang harus

diperhatikan adalah berat serat, berat komposit, berat jenis
serat, dan berat jenis komposit. Fraksi berat dapat dihitung
menggunakan persamaan sebagai berikut: (Gibson, R,F.,
1994).= .. . × 100%
dimana : Wf : Fraksi berat (%)

Vf : Volume serat (cm3)

ρf : Berat jenis serat (gram/cm3)

Vm : Volume matrik (cm3)

ρm : Berat jenis matrik (gram/cm3)
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f. Fraksi Volume Komposit
Fraksi volume dapat dihitung menggunakan persamaan

sebagai berikut: (Gibson, R,F., 1994).= // / × 100%
dimana : Vf : Fraksi volume serat (%)

ρf : Berat jenis serat (gram/cm3)

Wf : Fraksi berat serat (gram)

ρm : Berat jenis matrik (gram/cm3)
Wm : Fraksi berat matrik (gram)

g. Kurva Tegangan Regangan Komposit Berpenguat Serat
Jenis matrix failure mode kekuatan tarik serat lebih besar

daripada kekuatan tarik komposit, dan kekuatan tarik matrik
lebih kecil daripada kekuatan tarik komposit. Matrix failure
mode bahwa kekuatan serat sangat tinggi dibandingkan matrik,
ini berarti bahwa matrik akan mengalami patah atau rusak
lebih awal dibandingkan serat. Dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa komposit yang dibuat bersifat ulet.

Jenis fibre failure mode kekuatan tarik matrik lebih besar
daripada kekutan tarik komposit, dan kekuatan tarik serat lebih
kecil daripada kekuatan tarik komposit. Serat akan mengalami
patah atau rusak lebih awal karena serat banyak menahan
transfer beban yang ada. Sedangkan matrik masih dapat
menahan transfer beban sekaligus menahan keberadaan
serat. Jenis fibre failure mode bahwa kekuatan tarik serat
sangat rendah, ini berarti bahwa serat akan mengalami patah
atau rusak lebih awal dibandingkan matrik. Jenis fibre failure
mode maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komposit bersifat
getas. (Dwi Adi. S, 2007)

h. Patahan (Fracture)
Patah liat dicirikan dengan deformasi plastik besar

disekitar ujung retak. Retak seperti itu disebut sebagai retak
yang stabil yaitu menahan setiap pertambahan panjang kecuali
jika ada kenaikan tegangan yang bekerja.

Patah getas terjadi tanpa ada deformasi yang cukup besar
dan mengalami perambatan retak yang cepat.
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C. METODOLOGI PENELITIAN
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan diagram alir pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
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D. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
1. Pengujian Tarik

Pengujian tarik dilakukan dengan membuat spesimen yang
disesuaikan dengan standar pengujian tarik ASTM D 3039. Pengujian
tarik dengan perlakuan panas diantaranya temperatur kamar sebesar
29 0C dan temperatur uji sebesar 35, 45, dan 55 0C.

Gambar 3. Hubungan Antara Tegangan Tarik Rata-rata Dengan Regangan

Gambar 4. Modulus Elastisitas Spesimen Komposit

a. Grafik hubungan antara tegangan tarik rata-rata dengan temperatur
Pengujian tarik pada temperatur uji mengalami penurunan dari

40,379 menjadi 19,746 N/mm2, ini disebabkan jika temperatur uji
semakin tinggi kekuatan tarik komposit akan turun atau kekuatan
tarik menjadi lemah. Semakin besar temperatur yang diberikan,
spesimen mengalami perubahan fase dari padat menuju fase cair
yang mengakibatkan ikatan antar muka antara resin polyester
dengan serat batang pohon pisang menjadi lemah atau tidak terjalin
sempurna sehingga akan menyebabkan terjadinya pull-out fiber
pada patahan spesimen komposit. Ini sesuai dengan penelitian
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Karso Triono (2012) variasi suhu yang semakin meningkat pada
siklus termal dapat menurunkan kekuatan mekanik komposit, hal ini
sesuai dengan penelitian yang menunjukan bahwa kekuatan tarik
komposit serat karbon berkurang secara signifikan dengan
peningkatan suhu dari 16, 30, 55, 80, 120, 160 sampai 200 0C.

Selain itu, menurunnya kekuatan tarik terjadi karena adanya
proses pembesaran void (rongga udara). Jika temperatur uji
semakin tinggi maka void akan mengembang dan berdampak pada
turunnya nilai kekuatan tariknya.

b. Grafik hubungan antara regangan dengan temperatur
Semakin besar temperatur uji regangan spesimen akan

mengalami penurunan karena pengaruh kelembaban. Kelembaban
juga akan mengakibatkan bertambahnya absorbs air, akibatnya
akan menaikkan regangan patah. Nilai regangan pada spesimen
dengan perlakuan temperatur terjadi penurunan dari 1,6 menjadi
0,9 %, ini terjadi karena spesimen dengan perlakuan temperatur,
semakin tinggi temperatur absorbs air (prosentase kadar air
didalam serat) semakin rendah akibatnya nilai regangan patah akan
turun.

c. Modulus Elastisitas Spesimen Komposit
Modulus elastisitas menunjukkan kekakuan (stiffness) atau

ketahanan terhadap deformasi elastis. Semakin besar modulus
elastisitas maka bahan semakin kaku. Nilai modulus elastisitas
spesimen pada temperatur ruang dengan temperatur uji terjadi
penurunan dari 31,305 menjadi 21,940 MPa, maka dapat diartikan
bahan semakin liat.

2. Foto Makro Spesimen
Setelah dilakukan pengujian tarik dilanjutkan foto makro yang

berupa hasil patahan spesimen komposit. Diperoleh hasil foto makro
dengan variasi temperatur uji sebesar 35, 45, dan 55 0C.
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Gambar 5. Foto Makro Patahan Perbesaran 50 Kali  Pada Spesimen Komposit Uji Tarik
Dengan Temperatur Uji 35 0C

ss

Gambar 6. Foto Makro Patahan Perbesaran 50 Kali  Pada Spesimen Komposit Uji Tarik
Dengan Temperatur Uji 45 0C
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Gambar 7. Foto Makro Patahan Perbesaran 50 Kali  Pada Spesimen Komposit Uji Tarik
Dengan Temperatur Uji 55 0C

Keterangan penomeran:
1. Resin polyester.
2. Pull-out fiber.
3. Void (lubang udara).

Pada hasil foto makro terlihat struktur patahan spesimen komposit
yaitu bergelombang tidak beraturan ini berarti sesimen komposit
mempunyai sifat liat. Pada patah lait struktur patahan tidak lurus
dengan arah tegangan tarik melainkan bergelombang tidak beraturan.

Gambar 5. temperatur uji 35 0C terlihat terjadi pull-out fiber tidak
mendominasi. Pada kasus ini proses pengikatan antara serat dengan
resin (bonding) sangat sempurna, pada kasus terjadi pada saat
pengujian tarik transfer kekuatan antara resin dengan serat
terdistribusi merata. Terlihat adanya void tidak terlalu banyak dengan
ukuran kecil, yang artinya kekuatan tarik pada komposit tersebut akan
tinggi.

Gambar 6. temperatur uji 45 0C terlihat terjadi pull-out fiber. Pull-
out fiber terjadi karena tidak terikat sempurna antara serat dengan
resin (debonding). Pull-out fiber adalah serat keluar dari patahan
komposit yang disebabkan ikatan antara matrik dengan serat tidak
berlangsung secara sempurna. Terlihat adanya void tidak terlalu
banyak dengan ukuran kecil.

Gambar 7. temperatur uji 55 0C terlihat rongga-rongga udara
(void) didalam spesimen komposit relatif banyak dengan ukuran void

1

2
3
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besar disebabkan temperatur tinggi void akan mengembang menjadi
ukuran besar. Jika rongga-rongga (void) terlalu banyak dengan ukuran
besar maka kekuatan tarik spesimen akan turun. Sedangkan pull-out
fiber sangat mendominasi karena pada temperatur uji 55 0C ikatan
antara resin dengan serat menurun disebabkan karena spesimen
mengalami perubahan fase dari padat menuju fase cair yang
mengakibatkan ikatan antar muka antara resin polyester dengan serat
batang pohon pisang menjadi melemah. Kekuatan tarik dengan
temperatur uji 55 0C lebih rendah dibandingkan dengan temperatur 35
0C dan 45 0C.

E. PENUTUP
KESIMPULAN

Dari hasil analisa, pengujian komposit dan pembahasan data yang
diperoleh, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:
1. Temperatur semakin tinggi uji kekuatan tarik komposit akan turun

atau kekuatan tarik menjadi lemah. Pada pengujian tarik dengan
variasi temperatur uji mengalami penurunan dari 40,379 menjadi
19,746 N/mm2.

2. Pada foto makro struktur patahan spesimen komposit
bergelombang tidak beraturan, sesimen komposit mempunyai sifat
liat. Pada temperatur uji 55 0C terjadi proses pembesaran void
(rongga udara) dan pull-out fiber sangat mendominasi.

SARAN
Dari hasil pengujian yang telah dibahas dengan berbagai

kekurangnnya maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah :
1. Pada proses penuangan resin kedalam cetakan harus merata agar

serat benar-benar terlapisi oleh resin, sehingga dapat

meminimalkan terjadinya void.

2. Menentukan fraksi volume yang tepat akan berpengaruh terhadap

kekuatan komposit.

3. Menentukkan komposisi resin dan hardener yang tepat karena

akan mempengaruhi keras dan tidaknya komposit yang dibuat.

4. Pada foto makro patahan, pemfokusan kamera harus jelas agar

struktur patahan dapat terlihat dan dianalisa.



15

DAFTAR PUSTAKA

Adi, D, S., 2007, Analisis Karakteristik Komposit Serat Nylon Dengan
Resin Polyester Menggunakan Pola Laminates Composites (5
Layers) Susunan Sudut Serat 00, -600, -600, 600, 600 Dengan Metode
Hand Lay Up, Tugas Akhir S-1, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Surakarta.

ASTM. D 3039, 2012, Standard Test Method for Tensile Properties of
Polymer Matrix Composite Materials, American Society for Testing
and Materials.

Dajan, A., 1972, Pengantar Metode Statistik Jilid I, LP3ES, Jakarta.
Gibson, R, F., 1994 Priciple of composite material mechanics, McGraw-

Hill, Inc, New York.
K. Diharjo, Jurnal Teknik Mesin 8/1 April, Universitas Kristen Petra,

Surabaya, Indonesia, (2006) 8-13.
Kurniawan, K., 2012, Uji Karakteistik Sifat Fisis Dan Mekanis Serat Agave

Cantula Roxb (Nanas) Anyaman 2D Pada Vraksi Berat (40%, 50%,
60%), Tugas Akhir S-1, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta.

Karso, T., (2012), Jurnal Teknik Mesin 11/1 September, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, (2012) 8-13.

Kartini, R., 2002, Pembuatan Dan Karakterisasi Komposit Polimer
Berpenguat Serat Alam, Tugas Akhir S-1, Institut Pertanian Bogor,
Bogor.

Lokantara, I, P., Jurnal Ilmiah Teknik Mesin 4/2 Oktober, Universitas
Udayana, Bali, Indonesia, (2010) 1-8.

M. M. Schwartz., 1984, Composite Materials Handbook, McGraw-Hill Book
Company, New York.

Maryanti, B., 2011, Jurnal Rekayasa Mesin Vol. 2, No. 2 Tahun 2011 :
123-129 ISSN 021-468X, Universitas Brawijaya Malang, Malang,
Indonesia.

Pramono, C., Jurnal Teknik Mesin 5/3 Maret, Universitas Tidar Magelang,
Magelang, Indonesia, (2012) 1-14.

R. M. Jones., 1975, Mechanics  of Composite Materials, McGraw-Hill
Kogakusha, LTD, Wasingthon D.C.

Saputra, I, R., 2012, Jurnal Teknik Pomits Vol. 1 No. 2 ISSN: 2301-9271,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Surdia, T dan Saito, S., 1995, Pengetahuan Bahan Teknik, Pradnya
Paramita, Jakarta.


