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KOMPOSIT SKIN HYBRID BERPENGUAT SERAT BAMBU ACAK 50% 

DAN SERAT RAMI ANYAMAN 50% BERMATRIK POLYESTER 

TERHADAP KEKUATAN TARIK, BENDING DAN IMPACT 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh volume penguat kombinasi 

serat bambu acak dan serat rami anyaman terhadap kekuatan tarik, bending dan 

impak bermatrik polyester dengan pembanding multiplex. Pola kegagalannya 

diamati dengan foto makro. Bahan utama penelitian adalah serat bambu dan serat 

rami dengan resin unsaturated polyester 157 BQTN dan Hardener MEKPO dengan 

konsentrasi 1%. Komposit dibuat dengan cetak tekan (pressmold). Fraksi volume 

penguat komposit skin hybrid adalah 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Uji yang 

dilakukan adalah uji tarik, uji bending, uji impak dan densitas dengan mengacu 

pada standar ASTM D-3039 untuk uji tarik, ASTM D- 790 untuk uji bending, 

ASTM D-6110 untuk uji impak dan ASTM C-271 untuk uji densitas. Hasil 

penelitian ini menunjukkan kekuatan tarik komposit skin hybrid optimum terdapat 

pada fraksi volume 40% serat dengan nilai sebesar 31,723 MPa. Kekuatan bending 

skin hybrid optimum terdapat pada fraksi 40% serat dengan nilai 68,85 MPa. 

Untuk kekuatan impak optimum terdapat pada fraksi volume 0,27646 J/mm². 

Densitas tertinggi pada fraksi volume 40% serat sebesar 1,216 gr/cm³. Mekanisme 

pola kegagalan uji tarik dan bending terjadi fibre pull out, untuk uji impak terjadi 

pola kegagalan fibre fracture. Untuk perbandingan kekuatan komposit skin hybrid 

dengan multiplex, komposit skin hybrid terbukti memiliki kekuatan yang lebih 

tinggi dibanding dengan multiplex, multiplex hanya mempunyai kekuatan tarik 

12,743 MPa, untuk kekuatan bending  multiplex sebesar26,60 MPa, untuk 

kekuatan impak multiplex 0,01629 j/mm² dan multiplex mempunyai densitas 

terendah sebesar 0,040 gr/cm³. 

Kata Kunci : Skin Hybrid, Fraksi volume, Pengujian tarik, pengujian bending, 

dan pengujian impak. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the effect of reinforcement volume 

of random bamboo fiber and woven fiber combination to tensile strength, 

bending and polyester-matrix impact with multiplex comparator. The pattern of 

failure is observed with macro photos. The main research materials are bamboo 

fiber and hemp fiber with unsaturated polyester resin 157 BQTN and MEKPO 

hardener with concentration of 1%. The composite is made by press printing 

(pressmold). The fraction of hybrid composite skin reinforcement volume is 10%, 

20%, 30%, 40% and 50%. The test is tensile test, bending test, impact test and 

density with reference to ASTM D-3039 standard for tensile test, ASTM D-790 

for bending test, ASTM D-6110 for impact test and ASTM C-271 for density test. 

The results of this study showed that the optimum hybrid composite skin tensile 

strength was found in the volume fraction of 40% fiber with a value of 31.723 

MPa. Optimum hybrid bending skin strength is found in the fraction of 40% fiber 
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with a value of 68.85 MPa. For optimum impact strength is found in the volume 

fraction of 0.27646 J / mm². The highest density in the volume fraction of 40% 

fiber is 1,216 gr / cm³. Mechanism of tensile and bend test failure pattern occurs 

fibre pull out, for impact test occurs fiber fracture failure pattern. For 

comparative strength of hybrid composite skins with multiplex, hybrid composite 

skin proved to have higher strength than multiplex, multiplex only has 12,743 

MPa tensile strength, for multiplex bending power of 26,60 MPa, for multiplex 

impact strength 0,01629 j /mm² and multiplex has the lowest density of 0.040 gr / 

cm³. 

Keywords : Skin Hybrid, Volume Fraction, Tensile Test, Bending and Impact 

1. PENDAHULUAN

Material komposit merupakan suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri 

dari dua atau lebih macam bahan dimana sifat dari masing-masing bahan berbeda 

dengan satu sama lain nya baik itu sifat fisika nya maupun sifat kimia nya dan 

mempunyai struktur bentuk yang terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut ( bahan 

komposit ).Komposit terdiri dari bahan utama (matrik – matrik ) dan suatu 

penguat yang di tambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan  matrik 

tersebut.  

Perkembangan dan pemanfaatan material komposit di era sekarang 

semakin bervariasi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan material tersebut 

yang semakin meluas. Komposit merupakan salah satu bahan alternatif yang 

mempunyai banyak kelebihan seperti ringan, kuat, tahan terhadap korosi, 

ekonomis dan sebagainya. Dengan banyaknya pengembangan serat komposit, 

untuk mengurangi dampak lingkungan hidup maka serat komposit mengunakan 

alternatif serat alami.Pengunaan komposit serat alam lebih di minati karena di 

samping biaya nya relatif lebih terjangkau juga bersifat ramah lingkungan dan 

bahan yang mudah di perbarui. Dalam bahan komposit serat di gunakan sebagai 

elemen penguat yang sangat menentukan sifat mekanik dari komposit, karena 

campuran dari bahan serat tersebut meneruskan beban yang di distribusikan oleh 

matrik. Dalam orientasi ukuran, volume campuran bahan, dan bentuk serta 

material serat yang sangat mempengarui kekuatan komposit tersebut. Serat alam 

yang di kombinasikan dengan resin sebagai matrik akan dapat menghasilkan 
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inovasi komposit alternatif yang dapat digunakan  untuk  kebutuhan  material 

industri, otomotif,  maupun  kebutuhan rumah tangga.   

Pemanfaatan material bambu sebagai bahan komposit pengganti material 

kayu untuk badan kapal maka sesuai dengan hasil pengujian laoboratorium bahwa 

dari segi teknis serat bambu yang digunakan sebagai penguat dalam pembentukan 

material komposit, yaitu serat bambu apus yang di irat secara acak dengan variasi 

serat dianyam dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan kulit kapal karena 

dari hasil pengujian tarik, tekuk dan impak menghasilkan kekuatan yang menurut 

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dari segi kekuatan sudah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. (Monalisa Manuputty, Pieter Th Berhitu, 2010). Selain itu, serat 

alam yang banyak mengandung selulosa antara lain adalah serat rami, 

pemanfaatan serat rami di Indonesia pada saat ini hanya sebatas sebagai 

pembuatan bahan dasar pembuatan pakaian, kertas dan alat rumah tangga yang 

sederhana dan murah. Tentunya akan mempunyai nilai lebih tinggi, jika serat 

tersebut dapat digunakan untuk menggantikan serat non alam yang selama ini 

masih diimpor dari luar negeri sebagai penguat material komposit. Bahkan pusat 

riset Daimler Chrysler di Eropa mengungkapkan bahwa serat alam mempunyai 

potensi yang kuat dalam industri automotive jika dibandingkan dengan serat gelas, 

karena harga nya murah dan ringan (Peijis, 2002).  

Dari pembahasan diatas maka penelitian ini mengacu pada pembuatan  

komposit skin hybrid berpenguat serat bambu acak dan serat rami anyaman 

bermatrik polister yang diperuntukan untuk mendapatkan data kemampuan 

mekanis yang berupa kekuatan tarik dengan pengujian bending ,impak dan foto 

makro sesuai standar yang telah di tentukan sebelum nya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui kekuatan uji tarik 

komposit skin hybrid dengan standar ASTM D- 3039, Mengetahui kekuatan uji 

bending komposit skin hybrid dengan standarASTM D-790, Mengetahui kekuatan 

uji impact komposit skin hybrid dengan standar ASTM D 6110, Mengetahui 

densitas komposit skin hybrid dengan standar ASTM C-271, Mengetahui jenis 

kerusakan yang terjadi setelah pengujian tarik, uji bending dan uji impak dengan 
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menggunakan foto makro, Membandingkan komposit skin hybrid  dengan 

pembanding multiplex atau kayu lapis dengan tebal variasi 5 mm. 

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah diatas maka penelitian 

ini mengacu pada : Bahan yang digunakan sebagai penguat skin adalah serat 

bambu acak dan serat rami anyaman dengan massa penguat masing – masing 

50 %, Komposisi volume serat bambu ori dan serat rami anyaman, Vf   = 10, 20, 

30, 40, 50%, dengan kadar air 8 – 10 % menggunakan oven, Bahan yang 

digunakan sebagai matrik adalah polister tipe BQTN 157 & hardener MEKPO Wt 

= 1 %, Variasi ketebalan skin = 5, 10 mm, Komposit skin menggunakan proses 

casting dan Press Mold. 

2. METODE PENELITIAN

Tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan penelitian adalah sebagai berikut : 

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian, Merendam 

bambu dengan larutan NaOH dilanjutkan dengan proses pengambilan serat bambu 

dengan cara dipukul-pukul menjadi lebih pipih dan disikat dengan sikat kawat 

agar mendapatkan serat bambu yang diinginkan, Serat rami yang sudah berbentuk 

benang dianyam secara manual berbentuk anyaman 2 D dengan ukuran sesuai 

cetakan L=15 mm dan P= 25 mm, Ukur serat bambu dan serat rami menggunakan 

alat Wood Moisture Meter mencapai kadar air 10%, Melakukan Penimbangan 

bahan penelitian sesuai variasi fraksi volume dan variasi tebal skin yang 

ditentukan, Membuat cetakan spesimen yang telah ditentukan, Proses manufaktur 

sesuai dengan variasi fraksi volume dan variasi tebal skin, Pemotongan spesimen 

sesuai standar pengujian, Melakukan pengujian spesimen, Analisa data dari 

pengujian spesimen. 

Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah : Timbangan 

digital, cetakan spesimen, alat press dongkrak hidrolik, alat uji kadar air, gerinda, 

alat suntik medis, gunting, gelas ukur, cutter, spidol, double tip, plastik astralon. 

Untuk melakukan pengujian peralatan yang digunakan adalah : Alat uji 

tarik, alat uji bending, alat uji impak charphy, timbangan digital untuk uji densitas, 

dan kamera DSLR untuk pengamatan foto makro. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Matrik : 

1. Poliester BQTN 157

2. Hardener  MEKPO

1%

Manufaktur komposit skin  dengan variasi ketebalan 5 mm, 

10 mm 

Pengujian komposit skin 

PengujianTarik 

standar ASTM D-
3039 

Foto Makro 

Analisa dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

Studi Pustaka 
dan Survey Lapangan 

Persiapan 

Bahan dan Alat 

Variasi    penguat 

10%, 20%, 30%, 40% dan 50% 

Variasi  matrik 

90%, 80%, 70%, 60% dan 50% 

Pengujian bending  

standar ASTM D-
790 

Pengujian Densitas 

standar ASTM C-
271 

Pengujian IMPAK 

standar ASTM D-
6110 

Hasil 

Matrik : 

1. Serat bambu apus acak  = 50% 

2. Serat Rami  = 50% 

Mulai 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kekuatan Tarik 

Data hasil uji tarik komposit skin hybrid pada fraksi volume (Vƒ) 10%, 20%, 

30%, 40%, 50% dan multiplex dengan standar ASTM  D-3039 : 

Tabel 1. Hasil Analisis Data Pengujian Tarik Pada Tebal 5 mm 

Tebal 

Spesimen 

(mm) 

Fraksi 

Volume 

Vƒ (%) 

Tegangan 

Tarik (σ) 

Rata-rata 

(MPa) 

Regangan (ɛ) 

Rata-rata 

(mm) 

Tegangan 

Patah Rata-

rata 

(MPa) 

Modulus 

Elastisitas 

Rata-rata 

E (MPa) 

5 10 18,685 0,009 8,703 2060,32 

5 20 21,975 0,010 9,914 2240,06 

5 30 24,180 0,011 10,563 2308,86 

5 40 31,723 0,013 13,984 2487,05 

5 50 21,457 0,010 11,766 2670,20 

Tabel 2. Hasil Analisis Data Pengujian Tarik Pada Tebal 10 mm 

Tebal 

Spesimen 

(mm) 

Fraksi 

Volume 

Vƒ (%) 

Tegangan 

Tarik (σ) 

Rata-rata 

(MPa) 

Regangan (ɛ) 

Max Rata-rata 

(mm) 

Tegangan 

Patah Rata-

rata 

(MPa) 

Modulus 

Elastisitas 

Rata-rata 

E (MPa) 

10 10 26,144 0,010 11,625 2562,79 

10 20 37,183 0,012 17,656 3031,81 

10 30 48,408 0,014 23,906 3550,57 

10 40 64,988 0,017 29,922 3904,35 

10 50 54,609 0,016 26,875 3524,57 

Tabel 3. Hasil Analisis Data Pengujian Tarik Multiplex 

Tebal 

(mm) 

Tegangan Tarik 

(σ) 

Rata-rata 

(MPa) 

Regangan (ɛ) 

Rata-rata 

(mm) 

Tegangan Patah 

(σ) 

 Rata-rata 

(MPa) 

Elastisitas 

Rata-rata 

E (MPa) 

5 12,743 0,009 5,539 1471,81 
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Gambar 2. Grafik Tegangan Tarik Vs Regangan Tarik Dengan Variasi Tebal 

5mm. 

  Gambar 3. Grafik Tegangan Tarik Vs Regangan Tarik  Dengan Variasi Tebal 

10 mm. 

3.2 Pembahasan Pengujian Tarik 

Dari tabel 1, 2 dan 3 dapat diketahui bahwa dari 2 variasi spesimen 

komposit skin dan multiplex  yang di uji, tegangan tarik paling besar di dapat pada 

spesimen komposit skin dengan variasi volume 40% serat menggunakan ketebalan 

10 mm, dengan nilai rata-rata 64,988 MPa. Nilai regangan tertinggi juga terjadi 

pada spesimen komposit skin variasi volume 40% serat menggunakan ketebalan 

10 mm dengan nilai rata-rata 0,017 mm. Sedangkan nilai modulus elastisitas 

tertinggi terjadi pada spesimen komposit skin dengan variasi volume 40% serat 

menggunakan ketebalan 10 mm, dengan nilai rata-rata 3524,57 MPa.  
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Namun jika dibandingkan dengan data pengujian multiplex yaitu 12,743 

MPa untuk kekuatan tarik nya hasil yang di dapat multiplex mempunyai kekuatan 

lebih rendah, hal ini mungkin dipengarui oleh bahan dari kayu multiplex dan 

pengaruh dari ketebalan multiplex. Sedangkan komposit skin mempunyai variasi 

susunan ikatan serat acak dan ikatan serat anyam sehingga ikatan mengikat 

dengan baik saat dicampur dengan matrik resin BQTN 157. 

3.3 Analisis Kekuatan Uji Bending 

Data hasil pengujian bending komposit skin hybrid pada fraksi volume 

(Vƒ) 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan multiplex dengan spesimen sesuai standar 

ASTM  D790 : 

Tabel  4. Data Hasil Perhitungan Tegangan Bending Dan Regangan Bending 

Tebal 

Spesimen 

(mm) 

Fraksi 

Volume 

Vƒ (%) 

Tegangan Bending 

(σ)  

Rata-rata 

(MPa) 

Regangan  (ɛ) 

Bending Rata-

rata 

(mm) 

Tegangan Patah 

(σ)  

Bending Rata-

rata 

(MPa) 

10 10 35,94 0,043 21,60 

10 20 44,79 0,045 30,53 

10 30 49,77 0,054 29,70 

10 40 68,85 0,056 34,80 

10 50 60,99 0,059 31,05 

5 Multiplex 26,19 0,044 13,62 

Tabel 5. Data Hasil Pengujian Bending 

Tebal 

Spesimen 

(mm) 

Fraksi 

Volume 

Vƒ (%) 

Momen 

Bending 

Rata-rata 

(N/mm²) 

Defleksi 

Bending 

Rata-rata 

(mm) 

Modulus 

Elastisitas 

Bending Rata-

rata 

(MPa) 

Kekakuan 

Bending Rata-

rata 

(N/mm²) 

10 10 11681,8 6,754 843,30 1373606,36 

10 20 14558,3 6,973 994,85 1616624,10 

10 30 16173,6 8,294 936,86 1522397,10 

10 40 22377,3 8,663 1226,68 1993356,04 

10 50 19821,2 9,032 1051,37 1708472,04 

5 Multiplex 2127,8 13,578 606,66 1142479,18 
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Gambar 4. Grafik Tegangan Bending Vs Regangan Bending Ketebalan 10 mm 

3.4 Pembahasan Pengujian Bending 

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa dari pengujian bending komposit skin 

dan multiplex kekuatan bending yang paling besar di dapat pada spesimen 

komposit skin pada ketebalan 10 mm fraksi volume serat 40% dengan nilai rata-

rata 68,85 Mpa. Nilai regangan tertinggi terjadi pada ketebalan 10 mm fraksi 

volume serat 50% dengan nilai rata-rata 0,059 mm. Sedangkan nilai momen 

bending tertinggi terjadi pada spesimen komposit skin fraksi volume 40% serat 

ketebalan 10 mm dengan nilai rata-rata 22377,3 N/mm². data  dari pengujian 

bending multiplex  nilai rata-rata kekuatan bending multiplex 26,60 MPa, hasil 

yang di dapat multiplex memiliki kekuatan bending yang rendah. Hal ini mungkin 

disebabkan karena karakter multliplex dan komposit berbeda, karakter multiplex 

yang lunak yang berpengaruh pada regangan, pada gambar 4 multiplex 

mempunyai regangan yang paling tinggi dengan nilai rata-rata 0,044 mm. 

3.5 Analisis Kekuatan Uji Impak 

Data hasil pengujian impak komposit skin hybrid pada fraksi volume 10%, 

20%, 30%, 40%, 50%, dan multiplex dengan spesimen sesuai standar ASTM D 

6110-04 : 
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Tabel 6. Data Hasil Pengujian Impak Rata-rata 

Tebal Spesimen 

(mm) 

Fraksi Volume 

Vƒ (%) 

Energi Serap Rata-rata 

(J) 

Harga Impak Rata-rata 

(J/mm²) 

10 10 11,8462 0,11614 

10 20 12,1223 0,11885 

10 30 12,6613 0,12413 

10 40 19,0286 0,18655 

10 50 28,1984 0,27646 

5 Multiplex 26,6000 0,01629 

Gambar 5. Grafik Energi Serap Impak Komposit Skin Vs Multiplex 

Gambar 6. Grafik Harga Impak Komposit Skin Vs Multiplex 
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3.6 Pembahasan Hasil Uji Impak 

Analisis data pada tabel 6 komposit skin hybrid yang diperkuat serat acak 

dan serat anyaman mampu meningkatkan penyerapan energi impak yang lebih 

tinggi seiring dengan penambahan fraksi volume penguat, energi serap tertinggi 

pada fraksi volume 50% sebesar 28,1984 J dan terendah 11,8462 J. Pada tabel 6 

data pembanding multiplex memiliki energi serap yang lebih rendah sebesar 26,60 

J , dibawah energi serap terendah pada komposit skin. Harga impak optimum pada 

komposit skin terjadi pada fraksi volume penguat 50% dengan tebal 10 mm 

sebesar 0,27646 J/mm² , pada komposit skin harga terendah pada fraksi volume 

penguat 10% sebesar 0,11614 J/mm², sedangkan pembanding multiplex 

mempunyai harga impak sebesar 0,01629 J/mm² dibawah harga impak terendah 

pada komposit skin. Penambahan fraksi volume serat, secara signifikan terjadi 

peningkatan kemampuan menyerap energi impak. 

3.7 Foto Makro 

 Analisis Pola Kegagalan Tarik, Bending Dan Impak 

. Vƒ Penguat = 50%, t = 10 mm Vƒ= 50%, t = 10 mm 

Gambar 7. Pola Kegagalan Tarik Gambar 8. Pola Kegagalan Bending 

 

Vƒ Penguat = 50%, t = 10 mm 

Gambar 9. Pola Kegagalan  Impak 

Serat Rami 

Serat 

Bambu 

Fibre  pull 

out 

Fibre pull 

Out 

Serat Rami 

Serat Bambu 

Fibre pull out 

Serat Rami 

Anyaman 

Serat Bambu 

Acak 
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Kegagalan tarik komposit skin hybrid ditunjukan pada gambar 7, dilihat 

dari foto makro kegagalan yang terjadi mengalami pola kegagalan fibre pull out, 

fibre pull out adalah tercabutnya serat dari resin yang disebabkan ketika resin 

retak akibat beban tarik, dimana kemampuan untuk menahan beban akan segera 

berkurang. Namun komposit masih mampu menahan beban walau yang ditahan 

relatif kecil dari beban maksimal. Saat resin retak, beban akan di transfer dari 

resin keserat ditempat persinggungan retak. Kemampuan untuk mendukung beban 

berasal dari serat, seiring dari bertambah nya deformasi serat akan tercabuti dari 

resin (akibat debonding dan patahnya serat) . Pada gambar 8 menunjukan secara 

jelas adanya pola kegagalan  bending pada komposit skin hybrid  dengan pola 

gagal fibre pull out dan pada gambar 9 juga menununjukkan pola kegagalan 

impak dengan pola gagal fibre pull out.  

3.8 Pengujian Densitas  

Pengujian densitas merupakan pengujian sifat fisis terhadap spesimen, 

yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari spesimen yang diuji. 

Rapat massa suatu zat adalah massa zat per satuan volume. Hasil pengujian 

densitas komposit skin hybrid dan multiplex, diperoleh nilai densitas tersebut 

sebagaimana terlihat pada tabel 4.7. 

Tabel 7 Data Hasil Pengujian Densitas Komposit dan Multiplex 

Fraksi Volume 

Vƒ (%) 

Densitas Rata-rata 

(gr/cm³) 

10 1,185 

20 1,211 

30 1,212 

40 1,216 

50 1,179 

Multiplex 0,040 

Gambar 8. Grafik Densitas Komposit Skin dan Multiplex 



13 

Pada histogram diatas bahwa densitas rata-rata yang paling tinggi berada 

pada fraksi volume 40% sebesar 1,216 gr/cm³, sedangkan densitas yang paling 

rendah berada pada multiplex sebesar 0,040 gr/cm³.   

3.9 Pembahasan Pengujian Densitas  

Pada pengujian densitas komposit serat bambu acak dan serat rami 

anyaman, semakin besar massa maka densitas kompositnya semakin tinggi. Hal 

ini disebabkan karena semakin tinggi fraksi volume maka semakin banyak serat 

nya, misalnya fraksi volume 40% berarti mengandung 40% serat dan 60% 

matriks. Semakin banyak serat dalam pencampuran maka semakin berat 

kompositnya  (dalam gram). Densitas merupakan massa dibagi volume, dengan 

demikian semakin besar massanya maka semakin besar juga densitas yang 

dimiliki pada volume yang sama.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisa pengujian serta pembahasan data yang 

diperoleh, dapat disimpulkan : Berdasarkan  pengujian tarik yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan tarik komposit skin hybrid akan 

meningkat seiring bertambah nya fraksi volume, namun peningkatan tertinggi  

didapat pada komposit  dengan kandungan serat Vƒ 40% pada ketebalan 10 mm 

dengan nilai sebesar 64,988 MPa dan terendah pada  Vƒ 10% pada ketebalan 5 

mm dengan nilai sebesar 18,685 MPa. Sedangkan regangan rata-rata tertinggi 

pada komposit skin hybrid dengan kandungan serat Vƒ 40% pada ketebalan 10 

mm yaitu sebesar 0,017 mm dan terendah dengan kandungan serat Vƒ 10% pada 

ketebalan 5 mm sebesar 0,009 mm. Dari hasil pengujian bending dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin bertambahnya fraksi volume serat semakin 

meningkatkan kekuatan bending bending, namun peningkatan kekuatan bending 

optimal didapatkan pada fraksi volume Vƒ 40% serat pada ketebalan 10 mm 

dengan nilai sebesar 68,85 MPa dan kekuatan terendah pada fraksi volume Vƒ 

10% pada ketebalan 10 mm dengan nilai 35,94 MPa. Sedangkan regangan 

bending tertinggi pada fraksi volume Vƒ 50% pada ketebalan 10 mm dengan nilai 

sebesar 0,059 mm dan regangan bending terendah pada fraksi volume 10% pada 
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ketebalan 10 mm dengan nilai sebesar 0,043 mm.  Dari hasil pengujian impak 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa harga impak optimal pada 

komposit skin hybrid ini terjadi pada fraksi volume serat Vƒ 50% pada ketebalan 

10 mm dengan nilai sebesar 0,27646 J/mm², sedangkan untuk fraksi volume serat 

Vƒ 10% pada tebal 10 mm mempunyai harga impak terendah sebesar 0,11614 

J/mm². Untuk energi serap rata-rata tertinggi terdapat pada fraksi volume serat Vƒ 

50% pada ketebalan 10 mm dengan nilai sebesar 28,1984 J dan energi serap 

terendah pada fraksi volume serat Vƒ 10% pada ketebalan 10 mm dengan nilai 

sebesar  11,8462 J.    

Dari hasil pengamatan foto makro, pada pengujian tarik, bending dan impak 

komposit skin hybrid bermatrik polyester mempunyai mekanisme  pola gagal  

fibre pull out. 

Perbandingan kekuatan komposit skin hybrid berpenguat serat bambu acak 

dan serat rami anyaman bermatrik polyester dengan pembanding multiplex, dari 

hasil pengujian komposit skin hybrid terbukti mempunyai kekuatan lebih tinggi. 

Dengan kekuatan tarik optimal 32,494 MPa pada multiplex dibawah kekuatan 

tarik komposit sebesar 12,743 MPa, pada uji bending terbukti komposit skin 

hybrid terbukti mempunyai kekuatan lebih tinggi dengan kekuatan bending 

optimal dengan nilai 68,85 MPa sedangkan multiplex mempunyai kekuatan 

bending 26,60 MPa. Untuk pengujian impak komposit skin hybrid juga 

mempunyai energi serap lebih tinggi, dengan harga impak tertinggi pada fraksi 

50% sebesar 0,276455 J/mm² sedangkan multiplex mempunyai harga impak rata-

rata sebesar 0,01629 J/mm². Pada pengujian densitas dapat dibandingkan bahwa 

multiplex mempunyai perbandingan densitas terendah dengan nilai sebesar 0,040 

gr/cm³, sedangkan densitas komposit tertinggi pada fraksi volume 40% dengan 

nilai sebesar 1,216 gr/cm³.  

4.2 Saran  

Dari hasil proses pencetakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya : Penataan serat acak perlu diperhatikan pada proses pencetakan, 

hendaknya serat tersusun secara merata agar dapat menghasilkan komposit yang 

tebalnya sama dalam satu bidang karna penataan serat acak yang kurang merata 
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dapat mempengaruhi kekuatan komposit, Pada proses penuangan matrik kedalam 

serat harus merata dan cepat agar serat benar-benar terbungkus oleh matrik, 

sehingga meminimalkan terjadinya void, Pada saat proses pengepresan dilakukan 

dengan perlahan untuk mencegah tumpahnya resin, Sebaiknya menggunakan alat 

ukur digital agar mendapatkan akurasi pengukuran yang akurat, Dalam melakuan 

pengujian hendaknya dilakukan sendiri agar kita mengetahui proses pengujian 

tersebut. 
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