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SIFAT FISIS DAN MEKANIS FRAKSI VOLUME 5%,10%,15%,20%,25% 
CORE ARANG BAMBU APUS PADA KOMPOSIT SANDWICH 

DENGAN CARA TUANG 
 

Eko Heri Purwanto , Ngafwan, Agus Hariyanto 
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta 

JL. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Sukoharjo 
 
 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kekuatan bending dan impak  
pada  core yang     bermatrik epoxy. Menyelidiki pola kegagalan bending dan 
impak pada core dan mekanisme perpatahan benda uji diamati dengan foto 
makro. 

Core menggunakan serbuk arang bambu apus dengan fraksi volume 
5%,10%,15%,20%,25% pada mesh 100 dan matrik epoxy resin dan hardener 
1:1 Benda uji dibuat dengan cara tuang dan menggunakan kaca sebagai 
cetakan. Pengujian mekanis dengan pengujian bending dan impak ,Pengujian 
fisis dengan foto struktur makro. Pencampuran alkohol dengan variasi 
5%,10%,15%,20%,dan 25%. 

pengujian bending pada komposit serbuk arang bambu menunjukkan 
tegangan bending rata-rata komposit serbuk arang bambu Vf=5%, Vf= 10%, Vf 
= 15%, Vf = 20%, dan Vf = 25% yaitu = 31.48 MPa, 28.102 MPa, 12.327 MPa, 
5.531 MPa, dan 5.008 MPa. Nilai modulus elastisitas =1021.89 Mpa, 1368.38 
Mpa, 892.08 Mpa, 181.32 Mpa, dan 204.50 Mpa. Dari data diatas diketahui nilai 
rata-rata tegangan bending tertinggi terletak pada fraksi volume sebuk 5%, hal 
ini dikarenakan adanya ikatan antar serbuk yang lebih sempurna oleh matrik di 
banding fraksi volume serbuk lainnya, sehingga apabila terdapat gaya akan 
terdistribusi merata keseluruh serbuk.Kekuatan impak untuk serbuk arang 
bambu apus matrik epoxy dengan Vf =5%, Vf =10%, Vf = 15%, Vf =20%, dan Vf 
=25% yaitu = 0.013 J/mm2

, 0.012 J/mm2 , 0.014 J/mm2, 0.015 J/mm2 
,0.012J/mm2. Hasil dari penelitian impak diperoleh harga impak tertinggi pada 
fraksi volume  20% yaitu sebesar 0.015 J/mm2 ,hal ini terjadi karena pada fraksi 
volume serbuk 20% selain pendistribusian gaya yang merata oleh matrik juga 
didukung oleh serbuk yang ideal, dari hasil penelitian di atas di dapat bahwa 
fraksi volume serbuk yang optimum terletak pada fraksi volume 20% 

Kegagalan komposit core disebabkan karena adanya void yang disebabkan 
karena pencampuran antara matrik dan partikel kurang merata 

 
 
 

Kata kunci : Core, bending, impact, serbuk arang bambu apus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Bambu tergolong keluarga Gramineae (rumput-rumputan) disebut juga 

Hiant Grass (rumput raksasa), berumpun dan terdiri sejumlah batang (buluh) 

yang tumbuh secara bertahap,dari mulai rebung, batang muda dan sudah 

dewasa pada umur 4-5 tahun. Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-

buku, beruas-ruas berongga kadang-kadang masif, berdinding keras, pada 

setiap buku terdapat mata tunas. Akar bambu terdiri atas rimpang(rhizon) 

berbuku dan beruas, pada buku akan ditumbuhi oleh serabut dan tunas 

yang dapat tumbuh menjadi batang. Dari kurang lebih 1000 spesies bambu 

dalam 80 genera, sekitar 200 spesies dari 20 genera di temukan di asia 

tenggara (Dransfield,W.,1995). 

   Tanaman bambu di indonesia ditemukan sekitar 60 jenis tanaman 

bambu, tanaman bambu di indonesia biasanya ditemukan didataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 m, pada umumnya 

ditemukan ditempat-tempat terbuka dan daerahnya bebas dari genangan air. 

Bambu mempunyai sifat yang sangat baik untuk di manfaatkan antara lain 

batangnya yang kuat, ulet, lurus, keras, rata, mudah dibelah, mudah 

dibentuk serta ringan, selain itu bambu lebih murah dibandingkan dengan 

bahan bangunan lainnya. Pada umumnya yang sering digunakan oleh 

masyarakat di indonesia adalah bambu apus, bambu petung, bambu andong 
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dan bambu hitam. Kolom bambu terdiri atas sekitar 50% parenkim, 40% 

serat dan 10% sel penghubung (pembuluh dan sieve tubes) 

(Dransfield,W.,1995).  

 Sifat fisis dan mekanis merupakan informasi penting guna memberi 

petunjuk tentang cara pengerjaan maupun sifat barang yang dihasilkan. 

Hasil pengujian sifat fisis dan mekanis bambu telah di berikan oleh 

(Ginoga,1977) dalam taraf pendahuluan. Pengujian dilakukan pada bambu 

apus (gigantochloa apus kurz) dan bambu hitam (gigantochloa nigrocillata 

kurz). Beberapa yang mempengaruhi sifat fisis dan mekanis bambu adalah 

umur, posisi ketinggian, diameter, tebal daging bambu, posisi beban (pada 

buku atau ruas), posisi radial dari luas sampai bagian dalam dan kadar air 

bambu. Pengusahaan tanaman bambu juga membuka tambahan 

kesempatan kerja dari kegiatan pengolahan produk turunan dan hasil 

samping yang sangat beragam. (http://www.litbang.deptan.go.id/, 7 Agustus 

2008). 

Dalam penelitian ini core yang digunakan adalah serbuk arang bambu 

apus dengan mesh 100. Karena arang bambu adalah produk yang diperoleh 

dari hasil pembakaran tidak sempurna dari hasil pembakaran bambu. Arang 

dapat ditumbuk dan kemudian dijadikan sebuah material selain itu arang 

dapat juga ditempa dan kemudian dijadikan briket (http://www.ristek.go.id/,  

16 Desember 2008). 
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Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaruh fraksi volume core 

terhadap peningkatan kekuatan bending dan impak dari komposit core 

dengan core serbuk arang bambu. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas permasalahan utama yang penting dikaji 

adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh antara fraksi volume 5%,10%,15%,20%,25% 

dengan pengencer alkohol dengan fraksi volume 

5%,10%,15%,20%,25% dan matrik epoxy resin dan hardener  pada 

core terhadap kekuatan bending dan impak pada material komposit 

dengan core serbuk arang bambu? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kekuatan bending dan impak  pada  core yang     

bermatrik epoxy. 

2. Menyelidiki pola kegagalan bending dan impak pada core dan 

mekanisme perpatahan benda uji diamati dengan foto makro. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Akademik 

a. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman tentang penelitian material komposit.  

b. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan untuk penelitian tentang komposit.  

2. Industri 

a. Serbuk arang bambu,epoxy resin dan epoxy hardener berpotensi 

untuk pembuatan komposit  core  serta dapat meningkatkan nilai 

ekonomis. 

b. Jika hasil penelitian ini dikembangkan menjadi produk komersial, 

maka akan membuka peluang lapangan kerja di bidang manufaktur 

komposit dan pengelolaan bahannya(pembuatan serbuk arang). 

 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian dari permasalahan yang 

ditentukan, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian: 

1. Core menggunakan serbuk arang bambu apus dengan fraksi volume 

5%,10%,15%,20%,25%. 

2. Benda uji dibuat dengan cara tuang dan menggunakan kaca sebagai 

cetakan. 

3. Pengujian mekanis dengan pengujian bending dan impak  
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4. Pengujian fisis dengan foto struktur makro. 

5. Pencampuran alkohol dengan variasi 5%,10%,15%,20%,dan 25%. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah , dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan 

pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil riset yang 

didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian 

ini. Dasar teori ini dijadikan sebagai penuntun untuk memecahkan 

masalah yang berbentuk uraian kualitatif atau model matematis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, pembuatan benda uji, 

pengujian bending,pengujian impak, dan foto makro. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian bending, pengujian impak  dan 

foto makro. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

   ITS, (2008), analisa variasi ukuran filler terhadap kekuatan lentur 

dan daya serap bunyi material komposit resin berpenguat serbuk arang 

bambu. Pada penelitian dilakukan dengan memvariasikan ukuran serbuk 

arang bambu dari bambu hitam dan kamper sebagai filler mulai 30, 60, dan 

80 mesh, dengan menggunakan fraksi volume 30 %, yang kemudian diuji 

kekuatan lenturnya sesuai dengan ASTM D 790-92, dan uji sifat akustik 

sesuai dengan ISO 10534-2 dan ASTM E 1050 – 98. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan ukuran filler yang mempunyai kekuatan bending dan 

kemampuan absorbsi bunyi terbaik dari berbagai ukuran serbuk arang 

bambu dan kamper. Dari percobaan didapatkan kekuatan lentur tertinggi 

dimiliki oleh komposit dengan ukuran filler 60 mesh untuk serbuk arang 

bambu hitam, yaitu sebesar 43,88 N/mm2, dan untuk kayu kamper sebesar 

36,76 N/mm2.  

   Soni.D.H, Ngafwan, Masyrukan, (2005), analisis sifat fisis dan 

mekanis komposit serbuk tempurung kelapa  dibandingkan dengan komposit 

serbuk abu sekam padi dengan matrik epoxy. Pengujian bending yang 

dilakukan menggunakan standar ASTM D 638-02, sedangkan untuk 

pengujian impak menggunakan standar ASTM D256-00. Dari hasil pengujian 

komposit serbuk tempurung kelapa didapat harga kekuatan impak, kekuatan 
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bending dan kekerasan (0,011 J/mm2; 31,716 MPa dan 14,5 skala 

kekerasan Rockwell B). Sedangkan serbuk abu sekam padi didapat 

kekuatan impak, kekuatan bending dan kekerasan (0,009 J/mm2; 32,713 

MPa dan 15,5 skala kekerasan Rockwell B).   

    Tarkono, (2007), pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan 

baku komposit partikel. Pada pengujian tarik menggunakan standar DIN 

50125 dan menggunakan resin polyester. Perbandingan volume resin dan 

tempurung kelapa sawit adalah 60 : 40. tempurung kelapa sawit dipecahkan 

dan disaring menjadi  5 variasi ukuran partikel, yaitu <0,15 mm; 0,15 mm-0,3 

mm; 0,3 mm-0,6 mm; 0,6 mm-1,18 mm; dan 1,18 mm-2,36mm. Dari 

pengujian yang dilakukan, didapatkan bahwa ukuran partikel tempurung 

kelapa sawit yang semakin kecil dapat meningkatkan nilai karakteristik 

mekaniknya. Pada pengujian tarik diperoleh kekuatan tarik rata-rata 

(<0,15mm = 21,28 N/mm2; 0,15mm-0,3mm = 14,41 N/mm2; 0,3mm-0,6mm = 

12,95 N/mm2; 0,6mm-1,18mm = 10,10 N/mm2; 1,18mm-2,36mm=9,33 

N/mm2). Kekuatan tarik tertinggi yaitu 21,28 N/mm2 pada komposit dengan 

ukuran partikel terkecil (0,15 mm).  

Pemanfaatan limbah seperti arang serbuk gergaji dan sekam padi 

apabila dilakukan dengan maksimal akan sangat berguna, sebagai contoh 

adalah sebagai bahan dasar komposit yang sebelumnya telah diubah 

menjadi arang. Selain itu arang serbuk gergaji dan sekam padi juga dapat 

digunakan sebagai bahan dasar  filter air. Pembuatan filter air menggunakan 

arang sekam pernah dilakukan oleh PDII-LIPI (2000).   
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Pemikiran tentang penggabungan atau kombinasi bahan – bahan 

kimia atau elemen – elemen struktur dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, 

tetapi dalam bidang engineering tujuan dari konsep penggabungan ini harus 

dibatasi, yaitu hasil dari penggabungan harus dapat diaplikasikan untuk 

mengatasi masalah yang ada saat ini atau paling tidak dengan kebutuhan 

perencanaan suatu komponen struktur (Hadi, 1997).  

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1.  Komposit 

Kata komposit (Composite) merupakan kata sifat yang berarti 

susunan atau gabungan. Composite ini berasal dari kata kerja “to 

compose” berarti menyusun atau menggabung. Jadi, pengertian 

komposit adalah suatu sistem material yang merupakan campuran atau 

kombinasi dari dua atau lebih bahan pada skala makroskopis untuk 

membentuk material ketiga yang lebih bermanfaat. Komposit dan 

alloy/paduan memiliki perbedaan dari cara penggabungannya yaitu 

apabila komposit digabung secara makroskopis maka paduan digabung 

secara mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi ( Jones, R. M., 1975).  

Keunggulan dari material komposit adalah penggabungan unsur – 

unsur yang unggul dari masing – masing unsur pembentuknya tersebut. 

Sifat material hasil penggabungan ini diharapkan dapat saling 

melengkapi kelemahan – kelemahan yang ada pada material 

penyusunnya. 
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Sifat – sifat yang dapat diperbaiki antara lain : 

� Kekuatan 

� Pengaruh terhadap temperatur 

� Kekakuan 

� Ketahanan korosi  

� Meningkatkan konduktifitas panas 

� Umur lelah (fatique life) 

� Insulasi akustik 

� Ketahanan gesek 

� Berat 

� Insulasi panas 

Secara alami kemampuan tersebut di atas tidak ada semua pada waktu 

bersamaan (Jones, 1975). 

Secara umum bahan komposit terdiri dari dua unsur yaitu serbuk 

dan bahan pengikat serbuk  yang disebut dengan matrik. Unsur utama 

dari bahan komposit adalah serbuk, inilah yang menentukan karakteristik 

suatu bahan, keuletan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Serbuk 

menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit, 

sedangkan komposit mengikat serbuk, melindungi, dan meneruskan 

gaya antar serbuk. Karena itu untuk bahan serbuk dipilih bahan yang 

kaku, keras dan getas seperti karbon, gelas, dan boron. Sedangkan 

matrik dipilih bahan yang lunak seperti plastik dan logam lunak 

(alumunium, tembaga, dsb). 
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2.2.2. Klasifikasi dan Karakteristik Material Komposit 

Klasifikasi material komposit dikelompokkan menjadi tiga macam: 

A. Komposit Serat (Fibrous Composite) 

B. Komposit Lapis (Laminate Composite) 

C. Komposit Partikel (Particulate Composite) 

A. Komposit Serat (Fibrous Composite) 

 Komposit serat dibentuk dari serat dan material penyatu (matriks). 

Secara alami serat panjang memiliki kekuatan yang lebih 

dibandingkan material yang sama dalam bentuk curah. Serat panjang 

memiliki struktur yang lebih sempurna, karena  kristal yang tersusun 

sepanjang sumbu serat dan cacat internal pada serat lebih sedikit dari 

pada material dalam bentuk curah. Material penyatu dalam komposit 

berfungsi sebagai pendukung, pelindung, transfer beban dan lain – 

lain. Material ini bisaanya disebut matriks. Matriks dapat berupa 

polimer, logam, karbon maupun keramik. Serat memiliki 

perbandingan panjang dengan diameter yang tinggi dan diameternya 

mendekati ukuran Kristal. Serat memiliki perbandingan kekuatan dan 

kekakuan terhadap densitas yang besar. 

Berikut ini adalah klasifikasi dari berbagai macam jenis serat (Surdia, 

1997) : 
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� Serat Kimia atau Serat Buatan 

Serat regenerasi selulosa 

a. [( Rayon )] Rayon Viskus 

b. Rayon Bisaa 

c. [( Serat Polinosik )] 

d. [( Kupra )] Rayon Kuprammonium 

� Serat Semi Sintetik 

a. Selulosa  

b. [( Asetat )] 

c. Asetat  

d. [( Triasetat )] 

e. Serat Protein 

f. [( Promiks )] 

� Serat Sintetik 

a. Poliamik [( Nilon )]  Nilon 6, Nilon 66, Nilon Aritmatik 

b. Polivinil Alkohol [( Vinilon )] 

c. Poliviniliden klorida [( Viniliden )] 

d. Polivinil klorida [( Polivinil Klorida )] 

e. Poliester [( Poliester )] 

f. Poliakilonitril [( Akril )]         Akril [( Akril )] 

g. Polietilen [( Polietilen )] 

h. Polipropilen [( Polipropilen )] 

i. Poliakileneparaoksibenzoat [( Benzoat )] 
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j. [( Poliklal )] 

k. Lainnya    Fenol, Polifluoroetilen 

l. Serat Anorganik   Serat gelas [( Gelas )], Serat 

Karbon 

� Serat Alam 

a. Serat Tumbuhan  : Kapas, Flaks, Rami, Kenaf (Goni) 

b. Serat Binatang : Wol, Sutra 

c. Serat Galian  : Asbes  

Catatan : 

a. [(  )] Nama dipakai dalam peraturan yang menyatakan        

Kualitas 

b. (  )  Nama tambahan 

 

Gambar skema penyusunan serat 

Keterangan : 

a. Continous fibres 

b. Discontinous fibres 

c. Random discontinous fibres 
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B. Komposit Lapis (Laminate Composite) 

 Komposit lapis terdiri atas lapisan – lapisan dari dua atau lebih 

material yang berbeda yang disatukan secara bersama – sama. 

Pelapis digunakan untuk mengkombinasikan sifat – sifat terbaik dari 

lapisan – lapisan penyusunnya. Sifat – sifat yang ditekankan pada 

lapisan adalah kekuatan, kekakuan, ringan, katahanan korosi, 

katahanan pakai dan keindahan. 

Bentuk nyata dari komposit lapis dapat berupa : 

1. Bimetal 

Bimetal adalah lapisan dari dua buah logam yang berbeda yang 

memiliki koefisien ekspensi termal yang berbeda. Dengan 

berubahnya temperatur logam, bimetal akan melengkung sesuai 

dengan perancangan bimetal itu, sehingga cocok untuk alat ukur 

suhu. 

 

Gambar bimetal 

 

2. Pelapisan logam 

Pelapisan logam yang satu dengan yang lain dilakukan untuk 

mendapatkan sifat terbaik dari keduanya. 
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3. Kaca yang dilapisi 

Konsep ini sama dengan pelapisan logam. Kaca yang dilapisi 

lebih tahan terhadap cuaca. 

4. Komposit lapis serat 

Dalam hal ini, lapisan dibentuk dari komposit serat dan disusun 

dalam berbagai orientasi serat. Komposit semacam ini digunakan 

untuk panel pesawat dan badan pesawat. 

C. Komposit Partikel (Particulate Composite) 

Berikut ini beberapa macam komposit partikel : 

1. Komposit bukan logam di dalam bukan logam, misalnya beton. 

Beton merupakan gabungan dari partikel pasir, batu serta semen 

dan air yang bereaksi secara kimia dan mengeras. 

 

Gambar beton 

2. Komposit logam di dalam bukan logam, misalnya bubuk 

alumunium dan perklorat oksida dalam poliuretan atau karet 

polisulfida sebagai bahan propelan roket dengan tujuan reaksi 

pembakaran tunak. 

3. Komposit logam di dalam logam, contohnya timah di dalam sistem 

paduan tembaga dan baja untuk mempermudah pengerjaan. 
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4. Komposit bukan logan di dalam logam, misalnya cermet yang 

dibentuk dari partikel keramik di dalam matrik logam. Dengan 

pembentukan cermet di hasilkan alat potong yang tahan dalam 

temperatur tinggi yang tahan korosi, abrasi dan erosi. 

 

2.2.3. Unsur – unsur Utama Pembentuk Komposit Partikel (Particulate 

composite) 

Komposit partikel (Particulate Composite)mempunyai dua unsur 

bahan yaitu partikel dan bahan pengikat yang disebut matriks. Unsur 

utama komposit adalah partikel, partikel inilah yang menentukan 

karakteristik suatu bahan seperti kekuatan, kekakuan dan sifat mekanik 

yang lain. Serbuk menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada 

material komposit, sedangkan matriks mengikat serbuk, melindungi dan 

meneruskan gaya antar serbuk. 

Secara prinsip, komposit dapat tersusun dari berbagai kombinasi 

dua atau lebih bahan, baik bahan logam, bahan organik, atau bahan non 

organik. Namun demikian bentuk dari unsur – unsur pokok bahan 

komposit adalah fibers, particles, leminae or layers, flakes filler and 

matrix. Matriks sering disebut unsur pokok bodi, karena sebagian besar 

terdiri dari matriks yang melengkapi komposit. Sedangkan fibers, 

particles, leminae or layers, flakes and filler dikenal dengan unsur pokok 

struktur (Diharjo, 1999) 
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2.2.4. Bahan Matriks 

Plastic, serat, film dan sebagainya yang bisa digunakan dalam 

kehidupan sehari – hari, mempunyai berat molekul di atas 10.000. bahan 

dengan berat molekul yang besar itu disebut polimer, mempunyai sifat – 

sifat dan struktur yang rumit, disebabkan oleh jumlah atom pembentuk 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa yang berat 

atomnya rendah. 

Syarat pokok matriks yang digunakan dalam komposit adalah 

matriks harus bisa meneruskan beban sehingga serbuk harus bisa 

merekat pada matriks dan kompatibel antara serbuk dan matriks artinya 

tidak ada reaksi yang mengganggu. Menurut Diharjo (1999) pada bahan 

komposit matriks mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut : 

1. Matriks memegang dan mempertahankan serbuk pada posisinya. 

2. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan 

tegangan ke unsur utamanya yaitu serbuk. 

3. Memberikan sifat tertentu, mesalnya dectility, toughness dan 

electrical insulation. 

Menurut Diharjo (1999), bahan matriks yang sering digunakan dalam 

komposit antara lain : 

a. Polimer 

Merupakan bahan matriks yang paling sering digunakan. 
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1. Thermoset, ialah plastik yang tidak bisa berubah karena 

panas (tidak bisa didaur ulang). Misalnya : epoxy, polyester, 

phenotic. 

2. Termoplastik, adalah plastik yang bisa berubah karena panas 

(bisa didaur ulang) Misalnya : polyamid, polysurface, 

polyether. 

b. Keramik 

Keramik dituangkan pada serat yang  telah diatur orientasinya dan 

merupakan matriks yang tahan pada temperature tinggi. Misalnya 

: SiC dan SiN yang sampai tahan pada temperature 16500 C.  

c. Karet 

Merupakan polimer bersistem cross linked yang mempunyai 

kondisi semikristalin di bawah temperature kamar. 

d. Matriks logam 

Matriks cair dialirkan ke sekelliling system fiber, yang telah diatur 

sengan perekatan difusi atau pemanasan. 

e. Matriks karbon 

Fiber yang direkatkan dengan karbon sehingga terjadi karbonisasi. 

Pemilihan matriks harus didasarkan pada kemampuan elongasi 

saat patah yang lebih besar dibandingkan dengan serbuk. Sebagai 

contoh, jika elongasi yang dimiliki oleh serbuk 3%, maka matriks harus 

mempunyai elongasi lebih dari 3%. Ikatan antar muka yang kuat antara 

matriks dan serbuk sangat diperlukan, oleh karena itu matriks harus 
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mampu menghasilkan ikatan mekanis atau kimia dengan serbuk. Matriks 

ini juga harus cocok secara kimia dengan serbuk, sehingga reaksi tidak 

diinginkan tidak terjadi pada interface. Selain itu, juga perlu diperhatikan 

berat jenis, viskositas, kemampuan membasahi serbuk, tekanan dan 

suhu curring, penyusutan dan void saat curring. 

Void (kekosongan) yang terjadi pada matriks sangatlah berbahaya 

karena pada bagian tersebut fiber tidak didukung oleh matriks, 

sedangkan fiber selalu akan mentransfer tegangan ke matriks. Hal 

seperti ini menjadi penyebab munculnya crack, sehingga komposit akan 

gagal lebih awal. 

 

2.2.5. Partikel 

 Dalam pembuatan komposit partikel sangat penting untuk 

menghilangkan unsur udara dan air karena partikel yang berongga atau 

yang memiliki lubang udara kurang baik jika digunakan dalam campuran 

komposit. Adanya udara dan air pada sela-sela partikel dapat 

mengurangi kekuatan dan ketahanan retak bahan (Surdia, 1999).   

 Partikel dalam bahan komposit berperan sebagai bagian utama 

yang menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan bahan 

komposit sangat tergantung dari kekuatan patikel pembentuknya. Selain 

itu partikel juga merupakan unsur yang terpenting karena akan 

menentukan sifat mekanik komposit tersebut seperti kekakuan, keuletan, 
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kekuatan dan sebagainya. Partikel mempunyai beberapa bentuk mulai 

dari ukuran mm sampai ukuran nano.  

 Karakteristik yang menentukan sifat (property) suatu pengisi (filler) 

pada komposit adalah bentuk partikel, ukuran partikel, area permukaan 

dan kecocokan antara partikel-matriks. Kecocokan atau kesesuaian 

antara partikel dan matrik berhubungan dengan kemampuan polymer 

untuk melapisi dan bertahan pada pengisi (filler). 

(http://www.gemmechem.com : 15 Agustus 2008) 

  

Gambar 2.1. Bentuk partikel dasar. (http://www.gemmechem.com : 15 Agustus 

2008) 

 

  Sebagian besar bentuk partikel dapat didekati sebagai lapisan, 

dadu/kubus, balok, plat, serabut atau jarum. Beberapa pengisi (fillers) 

mengandung  suatu bentuk-bentuk campuran. Partikel yang menirukan 
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plat, serabut dan jarum adalah ditandai oleh aspek rasio kelancipan. 

Bentuk partikel merupakan sifat penting didalam proses pengendapan 

(sediments). Berikut ini adalah nama atau istilah dari bentuk-bentuk 

partikel : 

  

 

Gambar 2.2. Bentuk-bentuk partikel. 

(http://homepage.usask.ca/~mjr347//prog/geoe118/geoe118.017.html : 15 

Agustus 2008) 

 

  Kekuatan mekanis butir-butiran yang kecil mengandalkan 

pergesekan (friction) diantara  partikel.  Secara umum, partikel  yang 

bersudut dengan sifat bentuk bola rendah cenderung untuk mengerahkan 

pergesekan (friction) dibandingkan dengan partikel yang bulat. Pada sisi 
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lain, partikel  yang berbentuk bola cenderung untuk memadati bersama-

sama yang lebih efektif untuk menciptakan pengendapan yang padat 

(penuh). 

 

Gambar 2.3. Sifat-sifat dari bentuk partikel. 

(http://homepage.usask.ca/~mjr347//prog/geoe118/geoe118.017.html : 15 

Agustus 2008) 

 

Untuk menentukan ukuran partikel dilakukan dengan cara 

mengayak suatu bahan atau material dengan satuan mesh. Mesh 

merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menentukan besar 

kecilnya size (ukuran) tertentu material yang lolos dalam proses 

screening (penyaringan). Jadi pengertian mesh adalah banyaknya 

lubang yang disebutkan dalam 1 inch persegi. Misal dalam proses 

screening (pengayakan) kita menggunakan screen mesh 300, maka  tiap 

1 inch persegi ada 300 lubang. Semakin besar ukuran mesh berarti 
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semakin kecil ukuran partikel yang dilewatinya. Berikut ini adalah tabel 

dari ukuran mesh  (http://id.answers.yahoo.com : 20 Agustus 2008) 

Tabel 2.1. Ukuran mesh (http://id.answers.yahoo.com : 20 Agustus 

2008). 

Mesh µµµµm 

3 6730 

4 5205 

8 2487 

10 1923 

12 1615 

14 1307 

18 1000 

20 840 

25 710 

30 590 

35 500 

40 420 

45 350 

50 297 

60 250 

70 210 

80 177 

100 149 

120 125 

140 105 

170 88 

200 74 

230 62 

270 53 

325 44 

400 37 

550 25 

800 15 

1250 10 
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2.2.6. Epoxy 

   Resin ini mempunyai kegunaan yang luas dalam industri teknik 

kimia, listrik, mekanik dan sipil sebagai perekat, cat pelapis, pencetakan 

cord an benda-benda cetakan. resin epoxy bereaksi dengan pengeras dan 

menjadi unggul dalam kekuatan mekanik dan ketahanan kimia. Sifatnya 

bervariasi bergantung pada kondisi dan pencampuran dengan 

pengerasnya. (Harper, C. A., 1996). 

   Pada resin epoxy mempunyai keuntungan dan kekurangan  

(Harper, C. A., 1996) antara lain: 

1. Keuntungan : 

a. Mempunyai sifat adhesif yang baik untuk fiber dan resin. 

b. Hampir semua plastik dapat melekat cukup kuat kecuali resin silikon, 

fluoresin, polietilen dan polipropilen. 

c. Tidak ada efek samping terhadap suatu produk yang telah dibentuk atau 

dicetak (saat curing). 

d. Mempunyai tingkat penyusutan volume yang rendah setelah dibentuk 

atau dicetak (saat curing) dan kestabilan dimensinya baik. 

e. Tahan terhadap zat kimia dan stabil terhadap banyak asam. 

f. Fleksibilitas dan kekuatan tinggi. 

g. Mempunyai sifat kelistrikan yang baik. 

h. Tahan terhadap korosi. 

2. Kekurangan : 

a. Koefisen muai thermal tinggi. 



 

 25 

b. Sensitif terhadap sinar ultra violet. 

c. Menyerap embun. 

d. Sulit untuk dikombinasikan antara sifat ketangguhan (toughness) dan 

ketahanan terhadap tempertur yang tinggi (high temperature resistance). 

e. Lambat pada saat dibentuk (slow curing). 

 Berikut ini adalah sifat-sifat mekanik dari epoxy yang ditunjukkan pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Sifat mekanik dari beberapa jenis material polymers (Smith, W.F., 
Hashemi, J., 2006). 

Type 
Density 

(gr/cm
3
) 

Ultimat

e 

Tensile 

Strengt

h 

(MPa) 

Yield 

Strengt

h 

(MPa) 

Modulus 

of 

Elasticity 

(GPa) 

% 

Elongatio

n at break 

Izod 

Impact 

Strengt

h (J) 

Epoxy 1.2 70 60 2.25 5 0.3 

Phenolic 1.705 56 52 7 1.3 0.18 
Polybutylene 

terepthalate (PBT) 1.355 55 67 12 148 0.27 

Nylon 66 1.095 62 63 2.1 152 7 

Polyester 1.65 58 70 3.5 2.4 0.22 

Polyethylene  0.925 16 16 0.25 350 1.068 

Polypropylene (PP) 1.07 50 28 2.25 427 0.16 
Polyvinyl Chloride 

(PVC) 1.305 47 38 3.1 62 5.3 
Polymethyl 

Metharcrylate 

(PMMA) 1.17 62 69 2.9 15 0.16 

 

2.2.7. Core 

Salah satu bagian terpenting dari sandwich adalah core, dimana 

bagian ini harus cukup kaku agar jarak antar permukaan terjaga. 

Dengan kekakuannya core harus mampu menahan geseran agar 
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tidak terjadi slide antar permukaan. Bahan dengan tingkat kekakuan 

yang rendah tidak baik untuk core, karena kekakuan pada sandwich 

akan berkurang atau hilang.  Tidak hanya kuat dan mempunyai 

densitas redah, core biasanya mempunyai syarat lain, seperti tingkat 

kadar air, buckling, umur panjang (age resistance), dan lain 

sebagainya. (DIAB, 2003) 

Berikut ini adalah macam-macam struktur - struktur core: 

a. Foam Cores 

Foam adalah salah satu material yang umum digunakan 

sebagai core. Foam dapat dihasilkan dari polimer buatan yang 

mencakup polyvinyl klorid (PVC), karet sintetis/polystyrene (PS), 

polyurethane (PU), polymethyl methacrylamide (acrylic), 

polyetherimide (PEI) dan styreneacrylonitrile (SAN). Densitas rata-

rata dari bahan tersebut kurang lebih 30kg/m3-300kg/m3. Biasanya 

foam memiliki ketebalan 5mm-50mm. (Lukassen dkk, 2003) 

b. Honecombs Cores 

Material-material yang sering digunakan untuk honeycomb 

adalah: 

a. Aluminium 

Aluminium digunakan sejak tahun 1950, beberapa alloy dapat 

digunakan sebagai honeycomb, tetapi jika dibandingkan dengan 

aluminium, alloy lebih berat dan cepat rusak. (Lukassen dkk, 

2003) 
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b. Glass fiber reinforced plastic 

Memiliki resistansi yang sangat baik terhadap panas dan 

mempunyai isolative properties yang baik, tetapi material ini 

kurang baik bila digunakan sebagai core jika dibandingkan dengan 

material core yang lain. (Lukassen dkk, 2003) 

c. Craft-paper  honeycombs 

Adalah core yang terbuat dari kertas yang digabungkan dengan 

resin. Memiliki resistansi terhadap air yang baik serta memiliki 

kekuatan yang baik dengan biaya rendah. (Lukassen dkk, 2003) 

d. Nomex 

Nomex adalah suatu core dari kertas yang diadasarkan pada 

penggunaan KevlarTM (Aramid Fiber), bukan cellulose fiber. 

Karena memiliki kekuatan dan ketangguhan yang tinggi, dengan 

densitas rendah, maka core ini paling banyak digunakan. 

Biasanya paper honeycomb  dicelupkan ke dalam phenolic resin 

yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan menambah 

resistansi terhadap panas. Penggunaan core ini, dengan phenolic 

resin pada skin-nya, secara luas adalah untuk panel-panel interior 

pada pesawat terbang. (Lukassen dkk, 2003) 

Honeycomb dapat dibuat dalam bentuk cell shapes yang 

berbeda, yaitu: 
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a. Hexagonal honeycomb 

Secara umum Hexagonal honeycomb hanya dapat digunakan 

dalam komponen-komponen berbentuk plat atau tipis. (Lukassen 

dkk, 2003) 

 

 

Gambar 2.4. Hexagonal Honeycomb. (Lukassen dkk, 2003). 

b. Over Expanded 

Over expanded adalah hexagonal honeycomb yang diperluas atau 

diperpanjang pada salah satu sisinya, sehingga hampir 

menyerupai segi empat. Hal ini menimbulkan properti yang baik 

pada arah web (web direction), tetapi tidak untuk arah lainnya, 

oleh karena itu, pada bentuk ini pembengkokan hanya terjadi pada 

arah pita (ribbon direction). Bentuk ini biasa digunakan pada 

komponen lengkungan tunggal (single curvature components). 

(Lukassen dkk, 2003) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Over expanded honeycomb. (Lukassen dkk, 2003) 
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c. Negative Poisons Ratio 

Honeycomb dapat dibuat dalam bentuk negative poisons ratio, 

ketika dinding sel (cell walls) dibalikkan atau di-invert. (Lukassen 

dkk, 2003) 

d. Flex Core 

Ini merupakan suatu bentuk core khusus, yang mana dibuat 

dengan  menarik honeycomb dengan arah berlawanan, sehingga 

core dapat membengkok di dalam  arah yang tak tentu, maka core 

ini digunakan untuk  Irregular shape. (Lukassen dkk, 2003) 

  

Gambar 2.6. Negative Poisons Ratio. 

(Lukassen dkk, 2003) 

Gambar 2.7. Flex Core.  

 (Lukassen dkk, 2003) 

 

c. Corrugated Cores 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Corrugated Cores. (Lukassen dkk, 2003) 
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d. Wood Cores 

Kayu dapat digambarkan sebagai honeycomb alami (nature 

honeycomb), karena pada skala mikroskopik, dapat dilihat bahwa kayu 

terdiri dari struktur closed-cell yang mirip dengan hexagonal honeycomb 

sehingga memiliki sifat mekanis yang baik. (Lukassen dkk, 2003) 

Sebagai material komposit alami (natural composite), kayu 

sebagian besar terdiri atas barisan serat cellulose yang komplek dan 

berbentuk serabut di dalam sebuah susunan polymeric material matrix 

dengan  pembentuk utama adalah lignin. (Smith dkk, 2006) 

  

Gambar 2.9. Struktur Hardwood. 

(Smith dkk, 2006) 

      Gambar 2.10. Struktur Softwood. 

 (Smith dkk, 2006) 

 

Kayu diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu softwoods 

(gymnosperms) dan hardwoods (angiosperms). Softwoods (gymnosperms) 

adalah pohon berbiji terbuka dengan bentuk daun jarum atau menjari. 

Sedangkan hardwoods (angiosperms) adalah pohon berdaun lebar 

dengan biji tertutup. (Smith dkk, 2006) 
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Kayu mempunyai ketahanan yang buruk terhadap kelembaban, 

maka kayu harus dilaminasi agar tidak membusuk. Kayu memiliki relatively 

high density, sedikitnya 100 kg/m3, tetapi jika dibandingkan dengan core 

yang lain, kayu memiliki harga yang paling murah, sehingga kayu sering 

digunakan untuk proyek besar. (Lukassen dkk, 2003) 

2.3  Pengujian yang di lakukan 

2.3.1 Uji Bending 

Material komposit mempunyai sifat tekan lebih baik dibanding 

tarik, pada perlakuan uji bending spesimen, bagian atas spesimen 

terjadi proses tekan dan bagian bawah terjadi proses tarik sehingga 

kegagalan yang terjadi akibat uji bending yaitu mengalami patah 

bagian bawah karena tidak mampu menahan tegangan tarik. Dimensi 

balok dapat kita lihat pada gambar 2.10.  berikut ini : (Standart ASTM 

D 790-02 ). 

 

 Gambar 2.11. Penampang Uji bending (Standart ASTM D 790-02) 

Momen yang terjadi pada komposit dapat dihitung dengan 

persamaan :  

P 

2 
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2
.

2

LP
M = …………………………………………………….. [2.1] 

Menentukan kekuatan bending menggunakan persamaan (Standart 

ASTM D790-02) : 

I

YM .
=σ  

3..
12

1

.
2

1
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.

2

db

d
LP

=  

3..
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1

...
8

1

db

dLP

=  

2..
12

1

..
8

1

db

LP

=  

 
2..2

..3

db

LP
b =σ .............................................................................[2.2] 

Sedangkan untuk menentukan modulus elastisitas bending 

menggunakan rumus sebagai berikut (Standart ASTM D790- 02) : 

δ...4

.
3

3

db

mL
Eb =  ……………………....…….............………….[2.3] 

dimana: 

σb = kekuatan bending (MPa) 

m   =  hubungan tangensial dari dari kurva defleksi (N/mm) 

L = jarak antara titik tumpuan (mm) 
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b = lebar spesimen (mm) 

Eb = modulus elastisitas (MPa) 

Sedangkan kekakuan dapat dicari dengan persamaan 

(Lukkassen, D., Meidel, A., 2003) :  

3.
12

1
dbI = ..................................................................... [2.4] 

D=E.I..............................................................................[2.5] 

dimana :  

D : kekakuan (N/mm2) 

E : modulus elastisitas (N/mm2) 

I : momen inersia (mm4) 

b : lebar (mm) 

d : tinggi (mm) 

2.3.2 Pengujian Impak 

Pengujian impak bertujuan untuk mengukur berapa energi yang 

dapat diserap suatu material sampai material tersebut patah. 

Pengujian impak merupakan respon terhadap beban kejut atau beban 

tiba-tiba (beban impak).   

Dalam pengujian impak terdiri dari dua teknik pengujian standar 

yaitu Charpy dan Izod. Pada pengujian standar Charpy dan Izod, 

dirancang dan masih digunakan untuk mengukur energi impak yang 

juga dikenal dengan ketangguhan takik (notch toughness).  
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Spesimen Charpy berbentuk batang dengan penampang lintang 

bujur sangkar dengan takikan V oleh proses permesinan (gambar 

2.12.a). Mesin pengujian impak diperlihatkan secara skematik dengan 

(gambar 2.12.b). Beban didapatkan dari tumbukan oleh palu 

pendulum yang dilepas dari posisi ketinggian h. Spesimen diposisikan 

pada dasar seperti pada (gambar 2.11.b) tersebut. Ketika dilepas, 

ujung pisau pada palu pendulum akan menabrak dan mematahkan 

spesimen ditakikannya yang bekerja sebagai titik konsentrasi 

tegangan untuk pukulan impak kecepatan tinggi. Palu pendulum akan 

melanjutkan ayunan untuk mencapai ketinggian maksimum h’ yang 

lebih rendah dari h. Energi yang diserap dihitung dari perbedaan h’ 

dan h (mgh – mgh’), adalah ukuran dari energi impak. Posisi 

simpangan lengan pendulum terhadap garis vertikal sebelum 

dibenturkan adalah α dan posisi lengan pendulum terhadap garis 

vertikal setelah membentur spesimen adalah β. Panjang lengan 

ayunnya adalah R. Dengan mengetahui besarnya energi potensial 

yang diserap oleh material maka kekuatan impak benda uji dapat 

dihitung (Standar ASTM D256-00).   

 Eserap  =  energi awal – energi yang tersisa 

 =  m.g.h – m.g.h’ 

 =  m.g.( Rcos α) – m.g.( R.cos β) 

Esrp = mg.R.(cos β - cos α)  
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 dimana : 

Esrp  = Energi serap (J) 

m  = Massa pendulum 20 kg 

g  = Percepatan gravitasi 10 m/s2 

R  = Panjang lengan 0,8 m 

α  = Sudut pendulum sebelum diayunkan 30o 

β = Sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen 

Persamaan (ASTM D256-00) 

A

E
HI

serap
=  

dimana: 

HI = Harga impak (J/mm2) 

Eserap  =  Energi yang terserap (J) 

A =  Luas dibawah takik (mm2) 

 



 

 36 

 

Gambar 2.12. (a) Spesimen yang digunakan untuk pengujian impak Charpy. (b) 
Skematik peralatan pengujian impak. (Callister, W. D., 2007). 

 Pengujian impak dapat diidenttifikasi sebagai berikut : 

1. Material yang getas, bentuk patahannya akan bermukaan merata, hal 

ini menunjukkan bahwa material yang getas akan cenderung patah 

akibat tegangan normal. 

2. Material yang ulet akan terlihat meruncing, hal ini menunjukkan 

bahwa material yang ulet akan patah akibat tegangan geser. 

3. Semakin getas posisi sudut β akan semakin besar, demikian 

sebaliknya. Artinya pada material getas, energi untuk mematahkan 

material cenderung semakin kecil, demikian sebaliknya. 

 

 

 



 

 37 

 2.3.3 Fraksi Volume 

Jumlah kandungan partikel dalam komposit disebut fraksi volume 

merupakan hal yang menjadi perhatian khusus pada komposit berpenguat 

serbuk arang bambu apus karena jumlah arang bambu serta karakteristik 

dari arang bambu tersebut merupakan salah satu elemen kunci dalam 

analisa mikromekanik komposit. 

Adapun Fraksi volume komposit dapat ditentukan dengan 

persamaan (Gibson 1994): 

.  

%100

2

2

1

1

1

1

x
WW

W

Vf

ρρ

ρ

+

=  

Dimana: 

fV         = Fraksi volume ( %) 

21 ,WW   = Berat bahan pembentuk (gr) 

21 , ρρ   = Densitas bahan pembentuk (gr/cm3) 

2.3.4 Uji Densitas  

Pengujian densitas merupakan pengujian sifat fisis terhadap 

spesimen, yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari 

spesimen yang diuji. Rapat massa (mass density) suatu zat adalah 

massa zat per satuan volume. 

    
v

m
=ρ

 



 

 38 

dimana :
 

ρ  = densitas benda (gram/cm3) 

m  = massa benda (gram) 

v  = volume benda (cm3) 

Pada benda dengan bentuk yang tidak beraturan, dimana kita 

kesulitan untuk menentukan volumenya, kita dapat menghitung 

densitas dengan hukum Archimedes. Dalam pengujian densitas disini 

pada prinsipnya menentukan massa spesimen diudara (mudara) dan 

massa spesimen diair (mair). Massa diudara (mudara) dapat dihitung 

dengan timbangan digital secara normal yang merupakan massa 

sesungguhnya. Massa dalam air (mair) dapat dihitung dengan cara 

massa diudara (mudara) dikurangi gaya keatas, sedangkan gaya ke atas 

dapat dihitung dengan teori Archimides. Pada teori Archimides 

dikatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan 

mengalami gaya ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan 

oleh benda. Jadi dari teori Archimides tersebut dapat diterapkan untuk 

mencari densitas dengan persamaan rumus perhitungan seperti 

dibawah ini (Barsoum, 1997) : 

( )
fluidafluidaudara

udara

mm

m

ρ
ρ

/−
=  

dimana : 

mudara  = massa spesimen diudara (gram) 

mfluida  = massa spesimen dalam fluida/air (gram) 

ρfluida   = densitas fluida/air (gram/cm3) 
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ρ    = densitas spesimen (gram/cm3) 

 

Gambar 2.13. Skema Uji Densitas (Goerge, N B and Brian R.  2003). 
 

 2.3.5  Uji Kadar Air 

Uji ini adalah untuk mengetahui jumlah kadar air yang terdapat 

pada arang bambu dan menjaga agar arang bambu tetap terjaga kadar 

airnya yaitu 10%. Uji ini menggunakan alat digital moisture contain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Bahan dan Alat 

3.1.1. Bahan 

3.1.1.1. Partikel 

Pada penelitian ini partikel yang digunakan yaitu partikel 

serbuk arang bambu apus. Untuk partikel dibuat arang kemudian 

dibuat serbuk dengan mesh 100 

 

 

 

          

           Gambar 3.1.Serbuk arang bambu apus 

3.1.1.2. Epoxy Resin dan Hardener. 

Terdiri dari dua jenis Epoxy resin dan Hardener, seperti pada 

gambar 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.2. Epoxy resin dan Epoxy hardener 
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3.1.1.3. Alkohol  

Alkohol yang digunakan menggunakan kadar  96% 

                                     

Gambar 3.3 Alkohol 

 

3.1.2. Alat  

3.1.2.1. Alat uji kadar air 

Alat ini digunakan untuk mengukur kandungan air pada 

serbuk arang bambu. Cara menggunakannya adalah menempelkan 

bahan yang akan diuji kadar airnya pada indikator dan nilai kadar air 

akan muncul. 

 

Gambar 3.4. Alat uji kadar air (moisture contain) 
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3.1.2.2. Timbangan digital 

Digunakan untuk menentukan berat serbuk, core, dan epoxy. 

 

Gambar 3.5. Timbangan Digital (Lab. Teknik Kimia UMS) 

 

3.1.2.3. Cetakan Core 

Cetakan ini berfungsi untuk mencetak core serbuk arang 

bambu dengan epoxy. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.6. cetakan core  
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3.1.2.4. Alat-alat bantu lain. 

 

 

 

 

 

 a    b 

 

 

 

 

    c d 

Gambar 3.7. Alat-alat Bantu 

keterangan: 

a. Gergaji dan kikir tangan. 

b. Pengggaris, gunting, sendok, pisau, cutter, kuas, spidol, dan kit 

mobil.  

c. Gelas ukur dan baker glass. 

d. Masker dan sarung tangan. 
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Tahap Persiapan Bahan 

Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Diagram Alir Penelitian 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Studi Lapangan 

Matrik Epoxy resin + Epoxy 
hardener dengan perbandingan1:1 
Alkohol vf=5%,10%,15%,20%,25% 

 serbuk arang bambu apus 
  vf=5%,10%,15%,20%,25%                               

Kesimpulan 

Hasil dan Pembahasan 

Pengujian  bending 

Menggunakan 
Standar ASTM D 

790-02 

Selesai 

Pengujian  Impak 

Menggunakan 

Standar ASTM D 

256-00 

Foto Makro 

Hasil Pengujian 

bending dan 

Impak  

Pengujian Spesimen 

  Pengeringan selama 1- 2 jam 

  Pembuatan core dengan cara 
 tuang 
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3.1.3.  Survey Lapangan Dan Studi Pustaka 

Pengumpulan data awal adalah studi literatur untuk mengenal 

masalah yang dihadapi, serta untuk menyusun rencana kerja yang akan 

dilakukan. Pada studi awal dilakukan langkah-langkah seperti survey 

lapangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan serta mengambil data-data yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian data tersebut akan dijadikan referensi dalam 

menyusun penelitian ini. Dengan mengumpulkan data awal ini diharapkan 

penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. 

 

3.1.4. Pembuatan Spesimen 

Langkah-langkah dalam pembuatan benda uji komposit core 

dengan partikel serbuk arang bambu dan matrik epoxy dengan fraksi 

volume 5%,10%,15%,20%,25% dan pengencer alkhohol  dengan fraksi 

volume mengikuti core. 

 

3.1.4.1. Pembuatan core. 

a. Bambu yang dipotong dari pohon dipotong-potong kecil-kecil lalu 

dibersihkan kulit dari bambu tersebut, setelah itu bambu-bambu yang 

sudah siap dimasukkan ke tempat yang berlapis seng,setelah itu 

dilakukan pembakaran tidak sempurna atau dibuat arang, setalah 

sudah jadi arang, bambu dikeluarkan dan dijemur diterik matahari 

sampai kering, setelah kering arang bambu digiling dengan 
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mengunakan alat penggiling tepung sampai lembut, dan setelah itu kita 

saring dengan mesh 100.  

b. Setelah itu kita timbang sesuai fraksi volume partikel (Vf ) yaitu 

5%,10%,15%,20% dan 25%  dan pengencer alkhohol  dengan fraksi 

volume mengikuti core. 

c. Langkah berikutnya adalah serbuk arang bambu tersebut kita campur 

dengan epoxy dan alkhohol sebagai pengencer sesuai ukuran. 

d. Tuangkan campuran tersebut kedalam cetakan, yang sebelumnya 

cetekan tersebut dioleskan kit sampai merata 

e. Pengeringan dengan membiarkan proses pengerasan terjadi secara 

alami yang dilakukan kira-kira 1-2 jam dan dilarang dibawah sinar 

matahari langsung dan apabila masih belum benar-benar kering maka 

proses pengeringan dapat dilakukan lebih lama 

f. Proses pengambilan core komposit dari cetakan yaitu dengan 

menggunakan cutter atau pisau dengan pelan-pelan agar specimen 

tidak patah atau rusak. 

  
3.1.5. Pengujian komposit core 

3.1.5.1. Pengujian bending 

Pada pengujian bending ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

kekuatan lentur. Pengujian dilakukan dengan jalan memberi beban lentur 

secara perlahan-lahan sampai spesimen mencapai titik lelah. Pada 

perlakuan uji bending bagian atas spesimen mengalami proses penekanan 
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dan bagian bawah mengalami proses tarik sehingga akibatnya spesimen 

mengalami patah bagian bawah karena tidak mampu menahan tegangan 

tarik dan shear stress yang terjadi pada core.  

Langkah-langkah pengujian bending yaitu : 

a. Mempersiapkan benda uji. 

b. Menentukan titik tumpuan dengan memberi tanda garis. 

c. Menentukan jarak loading. 

d. Meletakkan spesimen pada meja mesin pengujian bending dengan 

jarak tumpuan yang telah ditentukan. 

e. Putar handle sampai beban menyentuh benda uji dan manometer 

indicator menunjukkan angka nol. 

f. Catat hasil pengujian bending yaitu beban maksimal (Pmax) dan 

pergerakan penekan (∆l mesin). 

g. Menentukan harga bending. 
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Gambar 3.9.  Alat uji bending.  
(Lab. Material UMS Labotarium Teknik Mesin) 

 

3.1.5.2. Pengujian Impak  

Pengujian impak dilakukan untuk mengetahui keuletan komposit 

terhadap beban dinamik (benturan) dan mempelajari jenis patahan 

terhadap beban dinamik. Pengujian impak menggunakan benda uji yang 

diberi takikan (notch). Besarnya yang diukur dalam pengujian ini ialah 

harga impak (energi per satuan luas). Pada umumnya beban menunjukkan 

sifat getas (brittle). Spesimen pengujian impak dibentuk menurut standar 

ASTM D256-00. 
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Gambar 3.10.  Mesin Pengujian Impak. 
(Lab. Material UMS Jurusan Teknik Mesin) 

 
Langkah – langkah pengujian impak : 

1. Ukurlah benda uji sebelum dibentur dengan alat uji impak. 

2. Siapkan alat uji impak yang akan digunakan, kunci pembentur 

dengan benar, naikkan pengangkat pembentur sesuai dengan energi 

terpasang yang diinginkan (sudut α) dengan memutar handle beban 

pembentur, catat sudut α. 

3. Letakkan spesimen secara bergantian dengan menggunakan penjepit 

yang sekaligus berfungsi sebagai penyenter. 

4. Lepaskan pengunci dengan menekan tombol kunci pembentur. 

Setelah pembentur berayun mematahkan benda uji, maka pembentur 

yang berayun dapat dihentikan dengan mengerem secara perlahan-

lahan. 

5. Amati sudut yang ditunjukkan oleh jarum beban, catat besarnya sudut 

β dan energi yang terserap (energi patah). 
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3.1.5.3. Foto Patahan Makro 

Foto makro dilakukan untuk mengetahui jenis atau bentuk patahan 

pada pengujian bending dan impak. Obyek yang diambil adalah 

penampang pada pengujian bending dan impak.  

Langkah-langkah pengambilan foto makro : 
1. Nyalakan  kamera dengan menekan tombol “ON”. 

2. Pilih kemenu makro. 

3. Letakkan spesimen pada Stage Plate atau meja obyek. Fokuskan 

gambar dengan memutar “Focusing Knoop”. 

4. Lihat gambar pada layar kamera. 

5. Fokuskan gambar. 

6. Untuk melakukan pemotreten dilakukan dengan kamera digital, 8,1 

Mega pixel. 

7. Tekan “Expose” untuk melakukan pemotretan. 

8. Melihat hasil pemotretan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Tabel  hasil pengujian bending core menurut standar  

ASTM   D790-02 

 
Fraksi 
Volume       

(%) 

Momen 
Bending 

Mb (Nmm) 
(rata-rata) 

teg.  
Bending σ 

(MPa) 
(rata-rata) 

Modulus 
elastisitas  
E (MPa) 

(rata-rata) 

Kekakuan   
 D          

(Nmm2) 
(rata-rata) 

5 12773.891 31.48 1021.89 1253923.16 

10 9696.571 28.102 1368.38 1608126.53 

15 4240.97 12.327 892.084 1043322.46 

20 1899.419 5.531 181.32 213703.38 

25 1722.658 5.008 204.5 240161.68 
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GRAFIK HASIL PERHITUNGAN BENDING 
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Gambar 4.1 Grafik Momen Bending Vs Fraksi Volume 
 

 
 

           Gambar 4.2 Grafik Tegangan Bending Vs Fraksi Volume 
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Grafik Modulus Elastisitas
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Gambar 4.3 Grafik Modulus Elastisitas Vs Fraksi volume 
 

 
 

Grafik Kekakuan

1253923.16

1608126.53

1043322.46

213703.38240161.68

0

500000

1000000

1500000

2000000

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fraksi Volume (%)

K
e
ka

ku
an

 (
N

m
m

²)

 
              

Gambar 4.4 Grafik kekakuan Vs Fraksi Volume 
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4.2 Pembahasan Pengujian Bending 

a. Pembahasan Bending Core 

Dari data yang diperoleh diatas kekuatan bending rata-rata dan 

modulus elastisitas rata-rata core dengan fraksi volume (Vf) 5%, 10%, 15%, 

20% dan 25% dengan matrik epoxy. Tegangan bending rata-rata yang 

paling tinggi pada fraksi volume (Vf) 5% yaitu 31.48 Mpa dan tegangan 

bending terendah dengan fraksi volume (Vf) 25% yaitu 5.008 Mpa, dengan 

bertambahnya fraksi volume maka  tegangan bendingnya menurun. 

Sedangkan modulus elatisitas rata-rata yang paling tinggi pada fraksi 

volume (Vf) 10% yaitu 1368.38 MPa dan modulus elastisitas rata-rata 

terendah pada fraksi volume (Vf) 20% yaitu 181.32 MPa. Dan dari data 

diatas. Kekakuan rata-rata tertinggi pada fraksi volume 10% yaitu 

1608126.53 Nmm2 dan paling rendah pada fraksi volume 20% yaitu 

213703.38 Nmm2 ,dengan adanya penambahan fraksi volume core 

menyebabkan kekakuannya menurun.Dan momen bending diperoleh yang 

paling tinggi adalah 5% yaitu 12773.891 Nmm, dan paling rendah pada 

fraksi volume 25% yaitu 1722.658 Nmm, dengan adanya penambahan fraksi 

volume dapat menyebabkan menurunnya momen bending pada komposit 

core. 
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. 
4.3. Tabel hasil pengujian impak core menurut standar ASTM   

D256-00 

 

Fraksi Volume       
(%) 

Energi Serap rata-
rata (J) 

Harga Impak rata-
rata (J/mm2) 

  

  

1.7 

  

5 

  

0.013 

  

  

1.58 

  

10 

  

0.012 

  

  

1.9 

  

15 

  

0.014 

  

 

2 

  

20 

  

0.015 

  

  

1.66 

  

25 

  

0.012 
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GRAFIK HASIL PENGUJIAN IMPAK 
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Gambar 4.5 Grafik Energi Serap rata-rata Vs Fraksi Volume 
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Gambar 4.6 Grafik Harga Impak rata-rata Vs Fraksi Volume 
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4.4   Pembahasan Pengujian Impak 

Dari data pengujian impak, energi serap rata-rata pada (gambar 4.5) 

yang paling  tinggi adalah pada fraksi volume 20% yaitu 2 J dan paling 

rendah adalah 10% yaitu 1.58 J. Ternyata penambahan fraksi volume core 

menaikkan kekuatan impak pada core (Gambar 4.6). Kekuatan impak rata-

rata tertinggi sebesar 20% yaitu 0.015 J/mm2 dan kekuatan impak yang 

terendah 10% dan 25% yaitu 0.012 J/mm2. 

 
4.5.     Pengamatan Struktur Makro 

Pada pengamatan struktur makro yang dilakukan pengamatan adalah 

pada bentuk patahan benda uji. Foto patahan makro diambil pada 

pembesaran 10 x semua benda uji. Berikut ini adalah data gambar-gambar 

foto patahan makro, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

4.5.1 Foto Makro Uji Bending 
                                                                                                           

 

 
Gambar 4.7 Foto struktur makro pada spesimen uji bending pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 5%. 
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Gambar 4.8 Foto struktur makro pada spesimen uji bending pada core 
dengan fraksi volume serbuk arang bambu 10%. 

 

      
 
Gambar 4.9 Foto struktur makro pada spesimen uji bending pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 15%. 
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 Gambar 4.10 Foto struktur makro pada spesimen uji bending pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 20%. 
 

 

 

       
 
Gambar 4.11 Foto struktur makro pada spesimen uji bending pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 25%. 
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4.5.2. Foto Makro Uji Impak 
 

       
 

Gambar 4.12 Foto struktur makro pada spesimen uji impak pada core 
dengan fraksi volume serbuk arang bambu 5%. 

 
 
 

       
 
Gambar 4.13 Foto struktur makro pada spesimen uji impak pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 10%. 
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Gambar 4.14 Foto struktur makro pada spesimen uji impak pada core 
dengan fraksi volume serbuk arang bambu 15%. 

 

      
Gambar 4.15 Foto struktur makro pada spesimen uji impak pada core 

dengan fraksi volume serbuk arang bambu 20%. 
   

      
 

Gambar 4.16 Foto struktur makro pada spesimen uji impak pada core 
dengan fraksi volume serbuk arang bambu 25%. 
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4.5.3. Pembahasan Foto Makro. 

 Dari pengamatan struktur makro pada fraksi volume Vf 5%, 

10%,15%,20% dan 25% dapat disimpulkan bahwa jenis patahan yang 

terjadi adalah patah getas. Hal ini sesuai dengan teori bahwa patah getas 

terjadi tanpa ada deformasi yang cukup besar dan mengalami perambatan 

retak yang cepat. Arah dari perambatan retak adalah tegak lurus dengan 

arah tegangan tarik yang bekerja dan menghasilkan permukaan patah yang 

relatif rata seperti pada foto makro pengujian impak. Jadi untuk patah getas 

retak akan merambat sangat cepat dengan deformasi yang dialami kecil. 

Retak seperti itu disebut sebagai retak tidak stabil dan perambatan retak 

begitu dimulai akan berlanjut kontinyu secara spontan tanpa penambahan 

tegangan yang bekerja.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat 

disimpulkan: 

1. Data hasil pengujian bending pada komposit serbuk arang bambu 

menunjukkan tegangan bending rata-rata komposit serbuk arang 

bambu Vf=5%, Vf= 10%, Vf = 15%, Vf = 20%, dan Vf = 25% yaitu = 

31.48 MPa, 28.102 MPa, 12.327 MPa, 5.531 MPa, dan 5.008 MPa. 

Nilai modulus elastisitas =1021.89 Mpa, 1368.38 Mpa, 892.08 Mpa, 

181.32 Mpa, dan 204.50 Mpa. Dari data diatas diketahui nilai rata-rata 

tegangan bending tertinggi terletak pada fraksi volume 5% yaitu 31.48 

MPa dan tegangan bending terendah pada fraksi volume 25% yaitu 

5.008 MPa, Sedangkan Modulus elastisitas tertinggi pada fraksi volume 

10% yaitu 1368.38 MPa dan modulus elastisitas terendah pad fraksi 

volume 20% yaitu 181.32 MPa. Kekuatan impak untuk serbuk arang 

bambu apus matrik epoxy dengan Vf =5%, Vf =10%, Vf = 15%, Vf 

=20%, dan Vf =25% yaitu = 0.013 J/mm2
, 0.012 J/mm2 , 0.014 J/mm2, 

0.015 J/mm2 ,0.012J/mm2. Hasil dari penelitian impak diperoleh harga 

impak tertinggi pada fraksi volume  20% yaitu sebesar 0.015 J/mm2 , 
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dan harga impak terendah pada fraksi volume 10% dan 20% yaitu 

0.012 J/mm2  

2. Kegagalan komposit core disebabkan karena adanya void yang 

disebabkan karena pencampuran antara matrik dan partikel kurang 

merata. 

5.2. Saran 

1. Pemakaian alat pengaman pada waktu pembuatan spesimen harus 

benar-benar diperhatikan, karena bahan yang dipakai merupakan 

bahan-bahan kimia. 

2. Pada proses penuangan matrik dan serbuk arang bambu kedalam 

cetakan harus merata agar campuran benar-benar merata, sehingga 

dapat meminimalkan terjadinya void pada core. 

3. Pengujian hendaknya sesuai dengan prosedur dan standar acuan serta 

dilakukan sendiri dibawah pengawasan pembimbing laboratorium agar 

kita mengetahui dan memahami proses pengujian agar aman dalam 

pemakaian alat-alat laboratorium. 
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LAMPIRAN 

 



 

 

Lampiran I 
 

Tabel.1. hasil pengujian bending ASTM D790-02 

No Vf b d L P δ I Mb σb Eb D 

  (%) (mm) (mm) (mm) (N) (mm) (mm
4

) (Nmm) (MPa) (MPa) (Nmm
2

) 

1   13.8 10.6 160 132.443 15.237 1369.6 7946.612 20.409 541.54 741730.22 

2   13 10.5 160 168.19 12.45 1290.26 13455.2 28.163 893.44 1152776.44 

3 5 13 10.4 160 219.814 12.546 1218.6 17587.48 38.813 1227.05 1495286.4 

4   13.2 10.2 160 213.331 13.484 167.32 12799.9 37.281 1156.54 1350062.45 

5   13.4 10.2 160 201.337 11.231 1185.01 12080.26 34.281 1290.92 1529760.33 

                        

1   13 10 160 206.868 8.577 1149.64 12412.13 36.709 1790.25 2058146.59 

2   13.2 10.2 160 209.889 9.498 1167.32 12593.36 36.679 1615.4 1885702.94 

3 10 13.2 10.2 160 179.291 8.488 1167.32 5795.937 16.881 831.94 971147.52 

4   13.4 10.2 160 178.291 7.119 1185.01 10697.48 30.692 1803.45 2137116.38 

5   13.2 10.4 160 116.399 11.231 1237.35 6983.95 19.566 798.9 988519.23 

                        

1   13 10.2 160 81.849 3.005 1149.64 4910.953 14.523 1183.12 1360162.07 

2   13.5 10.3 160 58.42 3.912 1229.31 3505.217 9.789 538.61 662122.9 

3 15 13.2 10.1 160 67.805 2.511 1133.33 4068.335 12.085 1030.39 1167773.03 

4   13.1 10.2 160 70.159 4.336 1158.48 4209.556 12.354 616.39 714078.81 

5   13.2 10.3 160 75.18 2.913 1201.99 4510.827 12.888 1091.91 1312475.49 

                        

1   13.2 10.1 160 29.979 15.967 1133.33 1798.799 5.343 141.37 160219.01 

2   13.2 10.1 160 37.109 11.12 1133.33 2226.581 7.319 204.17 231391.98 

3 20 13.1 10.3 160 42.385 13.685 1192.89 2543.151 6.614 221.56 264297.51 

4   13.1 10.3 160 38.492 16.384 1192.89 2309.548 6.647 168.06 200477.09 

5   13.2 10.4 160 10.316 4.15 1237.35 619.017 1.734 171.44 212131.35 

                        

1   13.4 10.2 160 32.627 9.836 1185.01 1957.667 5.616 238.87 283064.67 

2   13.3 10.2 160 21.506 6.147 1176.17 1290.405 3.73 253.83 298547.78 

3 25 13.1 10.1 160 27.802 14.454 1124.74 1668.17 4.993 145.93 164134.07 

4   13.2 10.3 160 31.451 9.393 1201.99 1887.062 5.39 237.7 285715.32 

5   13.1 10.2 160 30.166 15.2 1158.48 1809.979 5.312 146.186 169346.6 

 



 

 

Lampiran II 
Data ukuran spesimen sebelum di uji  pada komposit core arang bambu 

apus dengan fraksi volume 5%,10%,15%,20% dan 25% menurut standar 

ASTM D256-00 

 

Fraksi    No   Lebar   Tebal   Panjang  
 

Kedalaman  
 Tnggi 
bawah  

 Luas 
penampang  

 Volume     b   d   (mm)  
 Takik 
(mm)   takik (mm)   di bawah takik  

 (%)     (mm)   (mm)         (mm
2
) 

  1 12.2 10.2 64 2 10.2 124.44 

  2 12.4 10 64 2 10.4 128.96 

5 3 12.2 10.1 64 2 10.2 124.44 

  4 12.7 10.3 64 2 10.7 135.89 

  5 13 10.2 64 2 11 143 

  1 12.4 10.3 64 2 10.4 128.96 

  2 12.2 10.3 64 2 10.2 124.44 

10 3 13 10.1 64 2 11 143 

  4 12.8 10.3 64 2 10.8 138.24 

  5 12.7 10.1 64 2 10.7 135.89 

  1 13 10.1 64 2 11 143 

  2 12.8 10.2 64 2 10.8 138.24 

15 3 12.5 10.2 64 2 10.5 131.25 

  4 12.9 10.3 64 2 10.9 140.61 

  5 12.8 10.3 64 2 10.8 138.24 

  1 12.3 10.1 64 2 10.3 126.69 

  2 12.9 10.3 64 2 10.9 140.61 

20 3 12.7 10.3 64 2 10.7 135.89 

  4 12.8 10.2 64 2 10.8 138.24 

  5 13 10.3 64 2 11 143 

  1 12.4 10.2 64 2 10.4 128.96 

  2 12.3 10.3 64 2 10.3 126.69 

25 3 12.7 10.2 64 2 10.7 135.89 

  4 13 10.3 64 2 11 143 

  5 12.8 10.2 64 2 10.8 138.24 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fraksi 
Volume       

(%) 

Momen 
Bending 

Mb (Nmm) 

teg.  
Bending σb 

(MPa) 

Modulus 
elastisitas  E 

(MPa) 

Kekakuan   D          
(Nmm

2
) 

  7946.612 20.409 541.54 741730.22 

  13455.204 28.163 893.44 1152776.4 

5% 17587.481 38.813 1227.05 1495286.4 

  12799.9 37.281 1156.54 1350062.5 

  12080.262 34.281 1290.92 1529760.3 

rata-rata 12773.891 31.48 1021.89 1253923.16 

  12412.131 36.708 1790.25 2058146.6 

  12593.364 36.679 1615.4 1885702.9 

10% 5795.937 16.881 831.94 971147.52 

  10697.475 30.692 1803.45 2137116.4 

  6983.95 `19.566 798.9 988519.23 

rata-rata 9696.571 28.102 1368.38 1608126.53 

  4910.953 14.523 1183.12 1360162.1 

  3505.217 9.789 538.61 662122.9 

15% 4068.335 12.085 1030.39 1167773 

  4209.556 12.354 616.39 714078.81 

  4510.827 12.888 1091.91 1312475.5 

rata-rata 4240.97 12.327 892.084 1043322.46 

  1798.799 5.343 141.37 160219.01 

  2226.581 7.319 204.17 231391.98 

20% 2543.151 6.614 221.56 264297.51 

  2309.548 6.647 168.06 200477.09 

  619.017 1.734 171.44 212131.35 

rata-rata 1899.419 5.531 181.32 213703.38 

  1957.677 5.616 238.87 283064.67 

  1290.405 3.73 253.83 298547.78 

25% 1668.17 4.993 145.93 164134.07 

  1887.062 5.39 237.7 285715.32 

  1809.979 5.312 146.186 169346.6 

rata-rata 1722.658 5.008 204.5 240161.68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran III 
 
 

1. Kurva hasil uji bending pada komposit core dengan fraksi volume serbuk 
5%. 

 

 

 

2. Kurva hasil uji bending pada komposit core dengan fraksi volume serbuk 
10%. 

 

 



 

 

3. Kurva hasil uji bending pada komposit core dengan fraksi volume serbuk 
15%. 

 

 
 
 

4. Kurva hasil uji bending pada komposit core dengan fraksi volume serbuk 
20%.  

 

 

 

 

 



 

 

5. Kurva hasil uji bending pada komposit core dengan fraksi volume serbuk 
25%.  

 

     
 

 

 


