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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1 Tinjauan Pustaka  

Mulyanto (2016) melakukan penelitian uji impak, tarik dan 

kekerasan terhadap komposit serat bambu yang bermatrik ebonit 

dengan kandungan serat masing-masing sebesar 0phr, 20phr dan 

40phr. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, hasil 

pengujian tarik dengan standart ASTM D 638. Yang dilakukan di BBKP 

Yogyakarta pengujian ebonit dengan serat 0phr sebesar 4,073Mpa, 

komposit dengan kandungan serat 20phr sebesar 6,013Mpa dan 

komposit dengan fraksi serat 40phr sebesar 6,217Mpa. Hasil pengujian 

hizod impak sesuai standart ASTM D 256 harga impak diperoleh 

sebagai berikut, harga impak komposit dengan kandungan serat 0phr 

sebesar 1,448J/mm2, kandungan serat 20phr sebesar 1,486 J/mm2 dan 

kandungan serat 40phr sebesar 1,492 J/mm2. Dan hasil pengujian 

dengan menggunakan Shore A kekerasan ebonit dengan serat 0phr 

sebesar 91,33; komposit dengan serat 20phr sebesar 92,66 dan 

komposit dengan serat 40phr sebesar 90,33phr.  

Khumar (2014) melakukan penelitian pengujian kekerasan pada 

komposit serat bambu dengan kandungan serat sebesar 0%, 5%, 10%, 

20%, 25% dan 30% dengan standart ASTM D 785 dengan hasil 
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berturut-turut sebagai berikut, kandungani serat 0% sebesar 47 HRL, 

kandungan serat 5% sebesar 50HRL, kandungan serat 10% sebesar 

57HRL, kandungan serat 20% sebesar 62HRL, kandungan serat 25% 

sebesar 67HRL dan kandungan serat 30% sebesar 68HRL. 

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukan bahwasanya 

penambahan jumlah banyak serat juga akan menambah kekuatan 

komposit dari tegangan tarik, impak dan kekerasan material komposit 

tersebut. 

Nurhayati dkk (2013) melakukan penelitian uji foto SEM pada 

komposit geopolimer dengan serat bambu dari pengujian tersebut 

tampak bahwa terdapat celah antara matrik geopolimer dengan serat 

bambu. Hal ini dapat diindikasikan bahwa ikatan antara serat bambu 

dengan matrik tidak begitu kuat dan akan berpengaruh terhadap 

kekuatan mekanik komposit tersebut. Hal tersebut dapat dijelaskan 

melalui gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Contoh uji SEM matrik dan serat (Nurhayati)  
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Dari contoh uji SEM di atas nampak sangat jelas bahwasanya 

serat tidak terikat dengan kuat oleh matriknya. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Komposit 

Kata komposit (composite) merupakan kata sifat yang berarti 

susunan atau gabungan. Composite berasal dari kata kerja to compose 

yang berarti menyusun atau mengabungkan. Jadi devinisi komposit 

dalam ilmu bahan dan material adalah gabungan dua buah material atau 

lebih yang digabungkan dalam skala makroskopis untuk membentuk 

material baru yang lebih bermanfaat. Ini berbeda dengan alloy (paduan) 

yang digabaung  secara microskopis. 

Pada material komposit sifat unsur pendukungnya masih terlihat 

dengan jelas, sedangkan pada aloy sudah tidak terlihat lagi unsur-unsur 

pendukungnya (Jones, 1975). Sebagai contoh baja, baja adalah paduan 

antara Fe dengan C serta sedikit unsur lainya. Pada baja sudah tidak 

terlihat lagi mana Fe dan mana unsur C. Tetapi ini tidak berlaku pada 

komposit, pada komposit material penyusunya akan terlihat jelas baik itu 

serat maupun matriknya (Gibson, 1994). Sifat material hasil 

pengabungan ini diharapakan dapat saling melengkapi kelemahan-

kelemahan yang ada pada material penyusunya. (Gibson, 199). 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi dan menentukan sifat-sifat 

komposit, yaitu : 
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1. Material pembentuknya 

Sifat-sifat yang dimiliki oleh material pembentuk memegang peran 

sangat penting karena sangat besar pengaruhnya dalam 

menentukan sifat kompositnya. Sifat dari komposit itu merupakan 

gabungan dari sifat-sifat komponenya. 

2. Bentuk dan susunan komponen  

Karakteristik struktur dan geometri komponen juga memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi sifat komposit. Bentuk dan 

ukuran komponen dan distribusi serta jumlah relatif  masing-masing 

merupakan faktor yang sangat penting yang memberikan kontribusi 

dalam penampilan komposit secara keseluruhan. 

3. Hubungan antar komponen  

Komposit merupakan campuran atau kombinasi dari material yang 

berbeda, baik dalam hal sifat maupun bentuk material, maka sifat 

kombinasi yang diperoleh pasti akan berbeda. Prinsip yang 

mendasari perancangan, pengembangan dan penggunaan dari 

komposit adalah pemakaian komponen yang sesuai dengan 

aplikasinya. 

2.2.1.1 Klasifikasi Komposit 

  Berdasarkan bentuk komponen strukturnya, bentuk-bentuk 

komponen yang digunakan dalam material komposit dapat dibagi 

dalam tiga kelas yaitu : 
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1. Komposit Serat (Fibrous Composite) 

  Komposit serat adalah komposit yang terdiri dari fibber dalam 

matrik, secara alami serat yang panjang memiliki kekuatan yang 

lebih dibanding serat yang berbentuk curah (bulk). Karena struktur 

kristal tersusun sepanjang sumbu serat dan cacat internal pada serat 

lebih sedikit daripada material dalam bentuk curah. Berdasarkan 

penempatan serat dan arah yang berbeda komposit diperkuat serat 

dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya : 

a. Continous fiber composite (komposit diperkuat dengan serat 

kontinyu)  

Yaitu komposit yag diperkuat serat dengan susunan yang 

kontinyu dan arah dan jarak yg beraturan. Susunan komposit 

tersebut dapat kita lihat pada gambar 2.2 dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.2 Continous fiber composite (Gibson, 1994) 

b. Woven fiber composite (komposit diperkuat serat anyaman) 

Woven komposit yaitu komposit yang susunan serat atau filler 

pengisinya dibuat seperti anyaman hal tersebut dapat lebih 

menambah kekuatan tarik dari komposit.susunan komposit 

woven dapat kita lihat seperti yang nampak pada gambar 2.3 

berikut. 
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Gambar 2.3 Woven fiber composite (Gibson,1994) 

c. Chopped fiber composite (komposit diperkuat serat 

pendek/acak)  

Yaitu komposit yang penguatnya berupa serat-serat pendek 

dan disusun secara acak menyebar diseluruh permukaan 

komposit. Untuk lebih jelasnya bagaimana susunan serat acak 

dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.4 Chopped fiber composite (Gibson,1994) 

d. Hybrid composite (komposit diperkuat serat kontinyu dan acak)  

Komposit hybrid yaitu komposit gabungan dari serat kontinyu 

dengan serat acak yang disusun menjadi satu dalam komposit. 

Susunanya dapat dilihat dari gambar 2.5 dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.5 Hybrid composite (Gibson, 1994) 
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2. Komposit partikular (Particulate Composite) 

Merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai 

penguat dan terdistribusi secara rata dalam matriknya. Susunan 

komposit partikular dijelaskan melalui gambar 2.6 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Paticulate composite (Gibson, 1994) 

Komposit ini biasanya mempuyai bahan penguat yang dimensinya 

sama, berupa serpihan butir bulat, balok, serta bentuk-bentuk lainya 

yang mempunyai dimensi hampir sama, yang sering disebut dengan 

partikel. Dan bisa terbuat dari satu atau lebih material yang di 

benamkan dalam satu matrik dengan material yang berbeda. Wujud 

partikel bisa terbuat dari logam maupun non logam seperti halnya 

matrik. Selain itu ada pula polimer yang mengandung partikel yang 

hanya dimksudkan untuk memperbesar volume material dan bukan 

untuk kepentingan sebagai bahan penguat (Jones, 1999). 

3.   Komposit lapis (Laminates Composites) 

Merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih 

digabung menjadi satu dan setiap lapis memiliki karekteristik sifat 
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sendiri (Gibson, 1994). Susunan lapisan itu dapat digambarkan pada 

gambar 2.7 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Laminated composites (Gibson, 1994) 

Gambar diatas menunjukan komposit tersusun atas dua atau lebih 

lamiana. Komposit dalam bentuk lamina ini paling banyak digunakan 

dalam lingkup industri teknologi dan otomotif. Bentuk nyata dari 

komposit lamina ini adalah sebagai berikut : 

a. Bimetal 

Bimetal adalah lapisan dari dua buah logam yang mempunyai 

koefisien ekspansi thermal yang berbeda. Bimetal akan 

melengkung seiring dengan berubahnya suhu sesuai dengan 

perancangan, sehingga jenis ini sangat cocok untuk alat ukur suhu. 

(Gibson, 1994). 

b. Pelapisan Logam  

Pelapisan logam yang satu dengan yang lain dilakukan untuk 

mendapatkan sifat terbaik dari keduanya. 

c. Kaca yang Dilapisi 
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Konsep ini sama dengan pelapisan logam, yang dilapisi akan tahan 

terhadap gaya luar dan cuaca. 

d. Komposit Lapis Serat 

Dalam hal ini lapisan dibentuk dari komposit serat dan disusun 

dalam berbagai orientasi serat. Komposit jenis ini dapat digunakan 

untuk panel sayap pesawat terbang dan badan pesawat. (Gibson, 

1994). 

2.2.1.2 Unsur-unsur Utama Pembentuk Komposit 

1. Serat 

 Serat atau fiber dalam bahan komposit berperan sebagai 

bagian utama yang menahan beban, sehingga besar kecilnya 

kekuatan bahan komposit sangat tergantung dari kekuatan serat 

pembentuknya. Semakin kecil bahan (diameter serat mendekati 

ukuran kristal) maka semakin kuat bahan tersebut karena 

minimnya cacat pada material (Surdia, 1999). 

 Selain itu serat (fiber) juga merupakan unsur yang terpenting, 

karena seratlah yang nantinya akan menentukan sifat mekanik 

dari material komposit tersebut. Seperti , kekakuan, keuletan, 

kekerasan dan sebagainya. Adapun fungsi utama dari serat 

adalah : 

1. Sebagai pembawa beban komposit. Dalam material komposit 

70%-90% beban ditumpu atau dibawa oleh serat. 

2. Memberikan sifat kekakuan, keuletan, kestabilan panas dan 

sifat-sifat lainya. 
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3. Memberikan insulasi kelistrikan (konduksifitas) pada 

komposit, tetapi ini tergantung oleh serat yang digunakan. 

 

2. Matrik 

Matrik biasnya bersifat lebih ulet, kurang keras dan 

berkarakter kontinyu. Matrik sebagai pengikat serat dan 

menyalurkan beban pada serat. Pada bahan komposit matrik 

memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Matrik memegang dan mempertahankan serat pada 

posisinya. 

2. Pada saat terjadi pembebanan merubah bentuk dan 

mendistribusikan tegangan keunsur utama komposit yaitu 

bagian serat. 

2.2.2  Serat Bambu 

Nurhayati (2013) menyatakan dalam penelitianya bahwa 

mikrograf  permukaan serat bambu tersusun dari kumpulan micro 

serat yang menyatu membentuk serat bambu berdiameter antara 

100-200µm hal tersebut nampak pada (gambar 2.8) dibawah ini. 
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                  Gambar 2.8 Micrograf serat  bambu (Nurhayati, 2013) 

Menurut Lwin (2007) mengatakan bahwa sifat kimia bambu 

bervariasi berdasrkan spesies, kondisi pertumbuhan, umur dan 

bagian batang bambu dan faktor-faktor eksternal topografi dan efek 

musim. Adapun Setiadi (2009) dalam penelitianya menyatakan 

komposisi bahan berkayu mendekati 50% karbon, 44% oksigen, 6% 

hidrogen dengan rata-rata kadar abu 0,2-0,3% dan nilai nitrogen 1% 

atau kurang.  

2.2.3  Karet Alam 

  Karet alam adalah karet yang dihasilkan dari getah pohon 

karet. Adapun proses pembuatanya sari karet yang berwarna putih 

dari hasil penyadapan dipanaskan sampai kering. Proses 

selanjutnya yaitu membuat getah menjadi plastis supaya dalam 

prosesnya lebih mudah dapat dicampur dengan karbon hitam, zat 

pewarna, sulfur dan bahan kimia pendukung lainya. Selanjutnya 

dibentuk dengan memberikan tekanan. Kekenyalan karet alam dapat 
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dilihat dari kekuatan tarik yang tinggi dan titik transisi getasnya yang 

rendah. (Ismail, 2001). 

  Karet alam memiliki warna yang agak kecoklatan, tembus 

cahaya atau setengah tembus cahaya, dengan berat jenis sebesar 

0,91-0,93kg. Sifat mekanisnya tergantung pada derajat 

vulkanisasinya. Penggunaan karet alam dalam aplikasi sehari-hari 

sangatlah luas seperti ban mobil atau motor, penutup isolasi listrik, 

alas sepatu dan lainya. 

  Walaupun perannya sangat tinggi pemakaian karet alam 

masih sangat terbatas karena sifatnya yang sangat peka terhadap 

oksidasi dan resistensinya terhadap suhu sangat rendah dan apabila 

pemakaian cukup lama akan timbul keretakan dan mudah putus. 

Untuk menaikan kemampuannya maka karet perlu divulkanisi yaitu 

dengan memanasi dan menambahkan sulfur pada karet alam 

(Ismail, 2001). 

  Satu hal lagi keistimewaan karet yang berhasil menarik 

perhatian para engineer untuk dikembangkan yaitu dalam hal 

penyimpanan energi yang sangat baik umumnya pada konteks 

pembebanan. 

  Karet alam dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan 

menurut metode perlakuan dan asal sumber bahan bakunya, 

diantaranya : 
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1. Ribbed Smoket Sheet 

2. Pale Crapea 

3. Guayule 

4. Blanket 

5. Brown 

 

2.2.4 Kompon 

Kompon yaitu campuran antara karet mentah dengan bahan-

bahan atau unsur kimia lain serta filler atau pengisi yang belum 

divulkanisasi dan bersifat lembek. Adapun cara pembuatanya adalah 

dengan mengiling karet mentah dengan perlakuan panas sehingga 

karet dapat dengan mudah dicampur dengan pengisi dan unsur-

unsur kiamia lainya. 

Adapun menurut Arizal (2007) proses pembuatan kompon 

sesuai dengan tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Pembuatan kompon (Arizal, 2007) 

Pekerjaan 

Waktu 

(menit) 

Karet mentah digiling dengan menggunakan two 
roll mill pada celah sekitar 1mm selama 

beberapa kali putaran.  

Celah roll dilebarkan menjadi sekitar 2mm dan 

usahakan karet melillit pada roll dan ulangi 
beberapa kali putaran.  

Tambahkan perlahan ZnO secara merata. 

Tambahkan berturut-turut carbon black, sterid 

acid, mineral oil, dan BHT.  

Kemudian tambahkan perlahan serat bambu 

sampai serat masuk dalam karet.  

Tambahkan perlahan sulfur, TMT, MBTS. 

 Ulangi beberapa kali putaran sampai karet dan 

bahan kimia tercampur se mpurna.  

 
 Celah roll di atur sekitar 2 mm untuk 

menghasilkan ketebalan dari kompon karet yang 

diinginkan.  

Selama pembuatan kompon temperatur roll dijaga supaya 

tetap 70°±5° C. 

2.2.5  Ebonit 

Ebonit adalah karet kaku yang dibuat dari alam yang ditambah 

dengan belerang (30%-40%), kemudian dipanaskan agar terjadi 

ikatan silang antar molekul dengan belerang. Terbentuklah bahan 

seperti resin yang kaku dan hitam. 
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2.2.6  Vulkanisasi  

Dalam ilmu material vulkanisasi adalah proses perbaikan sifat 

karet, terutama kekuatan dan keelastisitasanya. Sifat karet yang 

lebih baik setelah vulkanisasi terjadi karena adanya perubahan pada 

struktur molekul polimer karet yaitu terbentuknya ikatan silang antar 

rantai polimer karet oleh atom-atom belerang.  

Andriyanti (2010) vulkanisasi adalah proses pembentukan 

ikatan silang kimia dari rantai molekul yang berdiri sendiri yang dapat 

meningkatkan elastisitas dan menurunkan plastisitas. 

 

3.4.7 Prinsip Kerja SEM (Scaning Electron Microscopy) 

Prinsip kerja alat uji SEM yaitu pertama elektron yanag 

berasal dari elektron gun difokuskan oleh tiga lensa elektro magnetik  

menjadi sebuah titik kecil, lalu oleh dua pasanag scan coil 

dipindaikan dengan frekuensi variabel pada permukaan sampel. 

Semakin kecil berkas difokuskan semakin besar resolusi literal yang 

dicapai.  

Sumber elektron berupa filamen dari bahan kawat tungsen 

atau berupa jarum dari paduan lantanum hexaboride (LaB6) atau 

cerium hexaboride, yang dapat menyediakan berkas elektron yang 

secara teoritis memiliki energi tunggal (monocromatik), selanjutnya 

image detektor yang berfungsi mengubah sinyal elektron menjadi 

gambar sesuai dengan jenis elektronya, dalam alat SEM terdapat 
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dua jenis detektor yaitu, detektor SE dan detektor BSE seperti yang 

nampak pada (Gambar 2.9) 

Gambar 2.9 Blok diagram SEM (Sujanto, 2015) 

Selanjutnya untuk menghindari molekul udara terhadap 

berkas elektron seluruh jalur elektron (colum) divakumkan. Tetapi 

kevakuman yang tinggi menyebabkan naiknya sensitifitas 

pendeteksian terhadap bahan non konduktifitas, yang menyulitkan 

analisa bahan-bahan non konduktif seperti keramik dan oksida. 

Untuk itu agar foto SEM dapat digunakan pada bahan non konduktif, 

sebelum dilakukan pengujian sampel harus direparasi atau dilapisi 

dengan lapisan emas atau platina. 
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Ketika berkas eletkron discan pada permukaan sampel akan 

terjadi interaksi elektron dan atom-atom dipermukaan sampel uji, 

akibat interaksi tersebut sebagian besar berkas elektron berhasil 

keluar kembali, elektron-elektron tersebut disebut sebagai 

Backscattered Electron (BSE), sebgian kecil elektron masuk 

kedalam bahan  kemudian memindahkan sebagian besar energi 

pada elektron atom sehingga terpental keluar dari permukaan bahan. 

Elektron-elektron tersebut disebut sebagai Scondary Electron (SE).  

Elektron SE memiliki  energi yang rendah maka hanya 

elektron yang dekat dengan permukaan bahan saja yang dapat 

lolos keluar. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk membentuk 

sebuah gambar dengan bantuan dektetok elektron.  

 


