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SIFAT MEKANIK KOMPOSIT SERAT TANGKAI ILALANG

SEBAGAI BAHAN PANEL RAMAH LINGKUNGAN

Abstrak

Material komposit yang terbuat dari serat alam tangkai ilalang dan menggunkan resin epoksi.
Serat sebagai penguat sedangkan matrik sebagai perekat/pengikat dari komposit. Perbedaan
variasi fraksi volume serat tangkai ilalang: 30%, 40%, 50%. Penelitian ini bertujuan  untuk
mengetahui  fraksi volume yang optimal dengan menggunakan tiga pengujian mekanik yaitu
pengujian bending, impak, dan tarik. Hasil dari penelitian komposit serat tangkai ilalang
menunjukkan bahwa, kekuatan bending yang paling optimal pada fraksi volume 40% (serat)
dan 60% (matrik) yaitu dengan nilai sebesar 51,56 Mpa. Pada pengujian impak ketangguhan
impak yang optimal pada fraksi volume 40% (serat) dan 60% (matrik) yaitu dengan nilai
sebesar 10460 J/mm2. Sedangkan pada pengujian tarik kekuatan tarik yang paling optimal
pada 40% (serat) dan 60% (matrik) yaitu dengan nilai sebesar 30,058 Mpa. Dari ketiga
pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa variasi komposit serat tangkai ilalang yang
terbaik dan yang optimal pada fraksi volume 40% : 60%.
Kata Kunci: Material Komposit, Matrik, Pengujian Mekanik, Serat Ilalang

Abstrak

A composite material made from natural fibers and use the stalks of reeds epoxy resin. Fiber
as reinforcement while the matrix as an adhesive / binder of composites. Differences
variation reeds stalk fiber volume fraction: 30%, 40%, 50%. This study aims to determine the
optimal volume fraction using three mechanical testing is test of bending, impact, and drag.
The results of the study reeds stalk fiber composites shows that the most optimal bending
strength at 40% volume fraction (fiber) and 60% (matrix) with a value of 51.56 MPa. On
testing the impact toughness impact on the optimal volume fraction of 40% (fiber) and 60%
(matrix) with a value of 10460 J / mm2. While the tensile test the tensile strength of the most
optimal at 40% (fiber) and 60% (matrix) with a value of 30.058 MPa. Of the three tests can
be concluded that the variation of fiber composite reed stalks best and optimal volume
fraction of 40%: 60%.
Keywords: Composite Materials, Fibre Ilalang , Matrix, Mechanical Testing
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dewasa ini semakin berkembang penggunaan dan pemanfaatan material

komposit, seiring dengan meningkatnya penggunaan bahan tersebut yang

semakin meluas mulai dari yang sederhana seperti alat-alat rumah tangga sampai

sektor industri baik industri skala kecil maupun industri skala besar. Komposit

mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bahan teknik alternatif

lain seperti : harga ekonomis, dapat meredam suara, ramah lingkungan,

mempunyai massa jenis rendah, kuat, ringan, tahan korosi, (Wijoyo, 2013).

Serat tangkai ilalang merupakan salah satu material serat alami (natural

fibre) alternatif dalam pembuatan komposit secara ilmiah pemanfaatannya masih

dikembangkan karena belum ditemukan material komposit yang menggunakan

serat dari tanaman ilalang. Ketersediaan tangkai ilalang yang mudah dan

melimpah namun penggunaanya masih terbatas menjadi permasalahan utama

dalam penelitian ini, pemanfaatan tanman ilalang diharapkan menjadi solusi

produk bahan bangunan berupa panel ramah lingkungan.

1.2 Tujuan
1. Mengetahui fraksi volume optimum terhadap sifat mekanik komposit tangkai

ilalang yaitu kekuatan bending, kekuatan impak, kekuatan tarik.

2. Mengetahui hasil perbandingan dari pengujian bending, impak, tarik.

3. Mengetahui potensi komposit serat tangkai ilalang dalam pembuatan panel

ramah lingkungan.

2. METODE
2.1 Material Komposit

Material komposit merupakan material yang terbentuk dari kombinasi antar

dua atau lebih material pembentukanya melalui pencampuran yang tidak homogen,

dimana sifat mekanik dari masing-masing material pembentukanya berbeda.

Material komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari pada logam,

memiliki kekuatan bisa diatur yang tinggi (tailorability), memiliki kekuatan lelah

(fatigue) yang baik, memiliki kekuatan jenis (strentht/weight) dan kekakuan jenis

(modulusYoung/density) yang lebih tinggi dari pada logam, tahan korosi, memiliki

sifat isolator panas dan suara, serta dapat dijadikan sebagai penghambat listrik yang

baik, dan dapat juga digunakan untuk menambal kerusakan akibat pembebanan dan

korosi (Sirait, 2010).



3

2.2 Komposit Serat
Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan serat

sebagai penguat. Serat yang digunakan biasanya berupa serat gelas, serat karbon,

serat aramid, dan sebagaianya. Serat ini disusun secara acak maupun dengan

orientasi tertentu bahkan bisa dalam bentuk yang lebih kompleks seperti

anyaman. (Hidayat, 2011).

2.3 Serat Alam Tangkai Ilalang
Ilalang (Imperata Cylindrica) adalah jenis tanaman rumput (Gramiane)

yang dikenal sebagai gulma. Ilalang merupakan rumput tahunan yang memiiki

akar rimpang yang menyebar keseluruh permukaan tanah. Tanaman ini susah

untuk dimusnahkan karena berulang kali terbakar dapat tumbuh lagi melalui akar

rimpangnya akan tumbuh tunas baru (Mac Donald, 2002).

2.4 Matrik Resin Epoksi
Matriks dalam struktur komposit bisa berasal dari bahan polimer, logam,

maupun keramik. Matrik secara umum berfungsi sebagai mengikat serat menjadi

satu struktur komposit (Romadhonal, 2010). Resin epoksi mempunyai kegunaan

yang luas dalam industri kimia, listrik, mekanik, dan sipil sebagai bahan perekat, cat

pelapis, dan benda-benda cetakan. Resin epoksi mempunyai ketahanan kimia yang

lebih baik, tahan terhadap suhu tinggi, sedikit mengalami penyusutan kekuatan

mekanis yang baik, Adhesive ini memiliki kelemahan tidak tahan terhadap larutan

asam.

2.5 Fraksi Volume
Fraksi volume adalah Jumlah kandungan serat dalam komposit. Untuk

menghitung fraksi volume, parameter yang harus diketahui adalah berat jenis resin,

berat jenis serat, berat komposit dan berat serat. Adapun fraksi volume yang

ditentukan degan persamaan (Harper, 1996) :Wf = = = Vf ; Vf = Wf = 1 − V (1)

Vf = (2)

Dimana : Wf : fraksi berat serat

wf  : berat serat Vf  : fraksi volume serat

wc  : berat komposit Vm : fraksi volume matrik

: density serat vf  : volume serat

: density komposit vm  : volume matrik
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2.6 Sifat dan Mekanik Komposit
Pengujian mekanik yang dilakukan adalah pengujian bending, pengujian

impak, dan pengujian tarik.

a. Pengujian Bending

Pengujian ini mengacu pada ASTM D-6272. Pengujian kekuatan

lentur/bending dimaksudkan untuk mengetahui ketahanan komposit terhadap

pembebanan pada titik lentur.= (3)

Dimana := Tegangan bendng (Mpa)= Beban/load (N)= Panjang Span/Support span (mm)= Lebar/width (mm)= Tebal/depth (mm)

b. Pengujian impak

Pengujian ini mengacu pada ASTM D 5941 bertujuan untuk mengukur

berapa energy yang dapat diserap suatu material tersebut patah.

Perhitungan nilai kekuatan impak benda uji adalah sebagai berikut:10 2 (4)

Dimana:

h = ketebalan benda uji

b = lebar uji

c. Pengujian Tarik

Pada pengujian tarik ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari benda

uji dengan menarik spesimen sampai putus. Dibawah ini adalah rumus mencari

kekuatan tarik.

P = σ.A atau σ = (5)

Dimana:

P  = beban (N)

A = luas penampang (mm2)

σ  = tegangan (Mpa)
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sifat Mekanik Komposit Serat Ilalang Terhadap Kekuatan Bending

Kekuatan bending dapat diketahui hasilnya setelah melakukan pengujian

bending dengan menggunkan mesin UTM (Universal Testing Machine) yang berada

di Lab. Material Teknik Mesin UNS. Pengujian bending ini menggunkan metode

three point bending. Berikut ini adalah rumus dan perhitungan dengan metode three

point bending:

σ = 3FL3bd
σ = 3.44,28.1273.12,7.2²= 16870,68390,144

=  43,24 Mpa

Tabel 1. Hasil perhitungan pengujian three point bending

Gambar 1. Grafik hasil pengujian bending

Vf Ilalang No. F (mm) L (mm) b (mm) d (mm) Kekuatan Bending Rata-rata (Mpa)
30% : 70% 1 44,28 127,00 12,70 3,20 43,24
30% : 70% 2 42,40 127,00 12,70 3,20 41,41
30% : 70% 3 42,75 127,00 12,70 3,20 41,75
30% : 70% 4 47,87 127,00 12,70 3,20 46,75
30% : 70% 5 47,30 127,00 12,70 3,20 46,19
40% : 60% 1 51,74 127,00 12,70 3,20 50,53
40% : 60% 2 56,75 127,00 12,70 3,20 55,42
40% : 60% 3 52,02 127,00 12,70 3,20 50,80
40% : 60% 4 53,45 127,00 12,70 3,20 52,20
40% : 60% 5 50,03 127,00 12,70 3,20 48,86
50% : 50% 1 48,66 127,00 12,70 3,20 47,52
50% : 50% 2 54,01 127,00 12,70 3,20 52,74
50% : 50% 3 50,94 127,00 12,70 3,20 49,75
50% : 50% 4 47,70 127,00 12,70 3,20 46,58
50% : 50% 5 49,92 127,00 12,70 3,20 48,75

49,07

51,56

43,87

30% 40% 50%

Rata-rata (Mpa) 43,87 51,56 49,07
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Pada gambar 1. dapat diketahui bahwa nilai kekuatan bending komposit serat

tangkai ilalang yang paling optimal adalah pada fraksi volume 40% yaitu sebesar

51,56 Mpa.

Komposit serat ilalang pada fraksi volume 40% diikat dengan matrik resin

epoksi secara optimal sehingga berkurangnya rongga kosong pada spesimen.

Sedikitnya rongga yang dihasilkan maka akan semakin tinggi kekuatan bending

komposit dan kecil kemungkinan terjadinya retakan awal yang mengakibatkan

terjadinya perpatahan. Semakin sedikit perpatahan maka semakin meningkat

kekuatan bending komposit serat tangkai ilalang.

Pada fraksi volume 50% mengalami terjadinya penurunan kekutatan bending

yakni dari fraksi volume sebelumnya sebear 51,56 Mpa menjadi 49,07 Mpa. Nilai

terendah kekuatan bending adalah pada fraksi volume 30% yaitu sebesar 41,87 Mpa.

Semakin tinggi nilai fraksi volume maka bertambahnya rongga pada komposit

sehingga mengakibatkan penurunan kekuatan bending. Adanya rongga pada

komposit menyebabkan mudahnya terjadi awal retakan sehingga mengurangi

kekuatan bending komposit. kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada nilai

komposit serat ilalang.

3.2 Sifat Mekanik Serat Ilalang Terhadap Ketangguhan Impak

Ketangguhan Impak dapat diketahui hasilnya setelah melakukan pengujian

Impak dengan menggunakan mesin Impak Izod yang berada di Lab. MIPA Terpadu

UNS, dengan tujuan untuk mencari harga impak, dibawah ini adalah rumus dan

perhitungan untuk mencari harga impak:a x10 J m2a ,, , x10 = 8788 (J/m²)

Tabel 2. Hasil perhitungan pengujian impak

Fraksi
Volume

Rata-rata Tertinggi Terendah

30% : 70% 8869 8975 8788
40% : 60% 10460 10533 10367
50% : 50% 9795 9888 9752
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Gambar 2. Grafik hasil uji impak

Pada gambar 2. Nilai kekuatan impak yang paling optimal adalah pada fraksi

volume 40% yaitu sebesar 10460 J/mm2. Pada fraksi volume 50%  mengalami penurunan

nilai kekuatan impak dari fraksi volume sebelumnya. Sedangakn nilai kekuatan impak

terendah pada fraksi volume 30% yaitu sebesar 8869 J/mm2.

Nilai kekuatan impak yang paling optimal adalah pada fraksi volume 40% yaitu

sebesar 10460 J/mm2, karena jumlah matrik epoksi lebih besar mampu mengikat serat

tangkai ilalang secara optimal sehingga mengakibatkan berkurangnya rongga pada

komposit serat ilalang. Sedikitnya rongga yang terdapat pada komposit maka akan

semakin meningkatkan kekuatan impak. Sedikitnya rongga yang terdapat pada komposit

akan mengurangi peluang terjadinya permukaan patah yang dapat berpotensi perpatahan

getas. Kekuatan impak yang dihasilkan tinggi karena berkurangnya perpatahan

mendadak/getas.

3.3 Sifat Mekanik Serat Ilalang Terhadap Kekuatan Tarik

Kekutan tarik dapat diketahui hasilnya setelah melakukan pengujian tarik

dengan alat uji mesin UTM (Universal Testing Machine) yang berada di Lab.

Material Teknik Mesin UNS, dengan tujuan untuk mencari kekuatan tarik, dibawa

ini adalah rumus dan perhitungan untuk kekuatan tarik.

σ =

=
, = 19,963Mpa

Untuk hasil kekuatan bending yang lain cara perhitungan dengan

menggunkan rumus yang sama dan hasilnya pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3. Hasil perhitungan pengujian tarik

Vf serat
ilalang

No. Kekuatan
Tarik

Rata-rata
(Mpa)

30% :70% 1 19,963

18,277
30% :70% 2 18,181
30% :70% 3 17,447
30% :70% 4 19,082
30% :70% 5 16,713
40% :70% 1 29,067

30,058
40% :70% 2 30,930
40% :70% 3 28,953
40% :70% 4 30,900
40% :70% 5 30,439
50% :50% 1 19,574

23,309
50% :50% 2 24,942
50% :50% 3 24,795
50% :50% 4 24,606
50% :50% 5 22,627

Gambar 3. Grafik hasil uji tarik

Pada gambar 3 dapat diketahui bahwa nilai kekuatan tarik komposit serat

tangkai ilalang yang paling optimal adalah pada fraksi volume 40% yaitu sebesar

30,058 Mpa dan nilai kekuatan tarik komposit serat tangkai ilalang yang terendah

pada fraksi volume 30% yaitu sebesar 18,277 MPa kemudian diikuti fraksi volume

50% yaitu sebesar 23,309 Mpa. Hal ini disebabkan fraksi volume berpengaruh pada

tegangan dan rengangan yang dimiliki. Penyebab lain dari menurunnya kekuatan

tarik yaitu disebabkan adanya lubang pada komposit (void). Void adalah udara yang

terjebak pada saat pengepresan cetakan.
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Rata-rata MPa 18,277 30,058 23,309
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3.4 Foto Makro Komposit Serat Ilalang

Foto makro merupakan pengujian fisis yang dilakukan dengan menganalisa

gambar permukaan makro spesimen uji. Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan kamera DSLR yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan komposisi

struktur komposit yang mempunyai nilai fraksi volume yang berbeda. Pengujian

makro dilakukan pada spesimen uji bending, uji impak, dan uji tarik.

a. Foto makro spesimen uji bending fraksi volume 30%, 40%, dan 50%

Gambar 4. Spesimen uji bending fraksi volume 30%

Matrik

Serat tangkai ilalang

Pull out fiber

Gambar 5. Spesimen uji bending fraksi volume 40%

Gambar 6. Spesimen uji bending fraksi volume 50%

b. Foto makro spesimen uji impak fraksi volume 30%, 40%, dan 50%

Gambar 7 Spesimen uji impak fraksi volume 30%

Gambar 8 Spesimen uji impak fraksi volume 40%
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Gambar 9 Spesimen uji impak fraksi volume 50%

c. Foto makro spesimen uji tarik fraksi volume 30%, 40%, dan 50%

Gambar 10 Spesimen uji tarik fraksi volume 30%

Gambar 11 Spesimen uji tarik fraksi volume 40%

Gambar 12 Spesimen uji tarik fraksi volume 50%

Pada gambar 4, 7, 10 adalah hasil dari foto makro dengan fraksi volume

serat 30%, gambar ini merupakan patahan dari pengujian bending, impak, dan

tarik komposit serat tangkai ilalang. Pada gambar terlihat lebih bening permukaan

material komposit hal ini karena volume serat lebih sedikit daripada matrik.

Patahan yang terjadi pada komposit ini adalah Pull out fiber. Dari melihat gambar

maka dapat disimpulkan bahwa antara serat dengan matrik lebih besar serat

kekuatannya dibandingkan dengan matrik.

Pada gambar 5, 8, 11 adalah hasil dari foto makro dengan fraksi volume

serat 40%, dapat disimpulkan bahwa serat lebih kuat dibandingkan dengan

matrik. Patahan yang terjadi pada komposit ini adalah Pull out fiber.

Pada gambar 6, 9, 12 adalah hasil dari foto makro dengan fraksi volume

serat 50%, dapat disimpulkan bahwa serat lebih kuat dibandingkan dengan

matrik. Jadi hasil dari ketiga fraksi volume komposit serat tangkai ilalang

kekuatan serat lebih besar dibandingkan dengan kekuatan matrik.



11

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Hasil dari pengujian kekuatan bending, ketangguhan impak, serta pengujian kekuatan

tarik berdasarkan variasi rasio fraksi volume komposit serat tangkai ilalang yang

paling optimal dan yang tebaik adalah pada fraksi volume 40%.

2. Pada pengujian bending fraksi volume yang paling optimal pada 40% yaitu dengan

nilai kekuatan bending sebesar 51,56 Mpa, untuk pengujian impak fraksi volume yang

paling optimal pada 40% yaitu dengan nilai ketangguhan impak sebesar 10460 J/mm2,

dan untuk pengujian tarik fraksi volume yang paling optimal pada 40% yaitu dengan

nilai kekuatan tarik sebesar 30,058 Mpa.

3. Material komposit serat tangkai ilalang memiliki potensi untuk dibuat sebagai bahan

panel ramah lingkungan.
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