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ABSTRAK 

 

 Fandhy Rusmiyatno, 2007, “Pengaruh fraksi volume serat terhadap 
kekuatan tarik dan kekuatan bending komposit nylon/epoxy resin serat pendek 
random”. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang.  
 

Perkembangan material komposit dalam bidang rekayasa semakin banyak 
digunakan. Hal ini dikarenakan sifat–sifatnya yang unggul dibandingkan dengan 
bahan konvensional, seperti rasio antara kekuatan dan densitisnya cukup tinggi, 
kaku, proses pembuatannya sangat sederhana serta tahan terhadap korosi dan beban 
lelah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahaan 
serat Nilon dengan Matrik Resin Epoksi terhadap peningkatan kekuatan tarik dan 
kekutan bending komposit. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan 
pertimbangan bagi dunia industri untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
penambahan serat nilon dengan matrik resin epoksi terhadap peningkatan kekuatan 
tarik dan kekuatan bending komposit. 

Obyek penelitian ini adalah komposit serat Nilon yang dipotong sesuai titik 
kritisnya besar 12 mm dengan Resin Epoksi sebagai bahan pengikatnya. Sebelum 
melakukan eksperimen serat dilakukan pengujian tarik serat diketahui besarnya 
tegangannya sebesar 461,22 MPa. Dalam eksperimen ini terdapat 3 variasi perbedaan 
fraksi volume, yaitu fraksi volume 40 %, fraksi volume 50 %, fraksi volume 60 %, 
tiap variasi terdapat 3 spesimen yang di uji. Metode dalam pembuatan spesimen 
dengan cara cetak tekan dengan variasi serat sesuai ukuran fraksi volume 40%, 50%, 
60%. Alat untuk menguji spesimen adalah mesin uji bending (servopulser), spesimen 
menggunakan standar uji ASTM C 393–94 tahun 1998, sedangkan untuk uji tarik 
menggunakan standar uji JIS K 7113 tahun 1981.Untuk uji tarik seratnya 
mengunakan standar uji ASTM D 3379-75. 

Hasil pengujian tarik dan bending menunjukkan bahwa komposit serat nilon 
dengan matrik resin epoksi didapat hasil uji tarik untuk variasi fraksi volume 40% 
tegangannya rata-rata 17,42 MPa, dan regangannya sebesar 3,5%, fraksi volume 50% 
regangannya sebesar 23,09 MPa, regangannya 4,2%, fraksi volume 60% 
tegangannya sebesar 25,86 MPa, regangannya sebesar 5%. Sedangkan untuk uji 
bendingnya di dapat tegangannya fraksi volume 40% sebesar 787,16 MPa, modulus 
elastisitas 1,06 GPa,. Fraksi volume 50% sebesar 902,01 MPa, modulus elastisitas 
1,08 Gpa, dan untuk fraksi volume 60% sebesar 950,02 MPa, modulus elastisitas 
0,99 Gpa. 

 
Kata kuncinya : Fraksi Volume, Kekuatan Bending, Kekuatan Tarik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Dalam dunia yang modern ini pengunaan material komposit mulai banyak 

dikembangkan dalam dunia industri manufaktur. Pengunaan material komposit yang 

ramah lingkungan dan bisa didaur ulang kembali, merupakan tuntutan teknologi saat 

ini. Salah satu material komposit yang diharapkan di dunia industri yaitu material 

komposit dengan material pengisi (filler) baik yang berupa serat alami maupun serat 

buatan. Pada dasarnya material komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih 

material yang berbeda menjadi suatu bentuk unit mikroskopik, yang terbuat dari 

bermacam-macam kombinasi sifat atau gabungan antara serat dan matrik. Saat ini 

bahan komposit yang diperkuat dengan serat merupakan bahan teknik yang banyak 

digunakan karena kekuatan dan kekakuan spesifik yang jauh di atas bahan teknik 

pada umumnya, sehingga sifatnya dapat didesain mendekati kebutuhan (Jones, 

1975). 
 

Komposit banyak dikembangkan karena memiliki sifat yang diinginkan karena 

tidak didapat dari material lain apabila berdiri sendiri. Komposit pada umumnya 

tersusun dari material pengikat (matrik) dan material penguat yang disebut juga 

material pengisi (filler). Bahan komposit terkenal ringan, kuat, tidak terpengaruh 

korosi, dan mampu bersaing dengan logam, dengan tidak kehilangan karakteristik 

dan kekuatan mekanisnya. Para industriawan mulai mengembangkan komposit 

sebagai produk unggulan sesuai dengan keistimewaannya.  

1 
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Komposit adalah salah satu cara pengolahan bahan utamanya plastik, salah satu 

faktor yang cukup aplikatif dalam dunia engineering adalah  dimungkinkannya 

peningkatan sifat dengan penguat serat disamping itu plastik juga memiliki sifat 

ketahanan kimia (chemical resistant) yang baik. Perkembangan plastik meningkat 

sejak ditemukannya material komposit yang cepat diserap dan dipakai oleh industri 

pesawat terbarng, otomotif, militer, alat-alat olahraga, kedokteran, bahkan sampai 

alat-alat rumah tangga. Selain material pengikat (matrik) komposit juga mengunakan 

material penguat atau pengisi (filler), material pengikat ini mengunakan serat, serat 

biasanya terdiri dari bahan yang kuat, kaku dan getas. Hal ini ditujukan agar serat 

dapat menahan gaya dari luar. Serat pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu serat 

alami (natural fiber) dan serat buatan (syntethic fiber). Serat banyak dimanfaatkan di 

dunia perindustrian, seperti prabrik pembuat tali, industri tektil, industri kertas, 

karena mempunyai kekuatan yang tinggi, serat sangat baik untuk material komposit. 

Serat alami sekarang banyak digunakan karena jumlahnya banyak dan sangat murah 

jadi sering dimanfaatkan sebagai material penguat seperti serat jute, kenaf, abaca, 

rosella, jerami dan masih banyak serat alami yang lain yang biasa dimanfaatkan, 

akan tetapi serat alami mempunyai kekuatuan yang rendah dibandingkan serat 

buatan.  Sedangkan serat buatan jarang digunakan karena selain jarang ditemukan 

dan nilai belinya sangat mahal jadi sangat jarang digunakan, seperti E glass, nilon, 

serat protein, fenol dan masih banyak lainnya.  

 

Dalam penelitian ini bahan utama yang akan digunakan yaitu bahan pengikat 

(matrik) mengunakan Thermosetting yang jenisnya resin epoksi  karena bahan 

tersebut mempunyai ketahanan bahan kimia yang sangat baik dan mempunyai 
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kekuatan yang sangat tinggi, sedangkan bahan pengisinya (filler) mengunakan serat 

nilon dikarenakan bahan tersebut menpunyai kekuatan yang tinggi dan mempunyai 

ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan panas. 

 
B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang  di atas, maka permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar pengaruh penambahan serat nilon acak–epoksi terhadap kekuatan 

tarik ? 

2. Berapa besar pengaruh penambahan serat nilon acak–epoksi terhadap kekuatan 

bending ? 

 
C. Batasan Masalah 

Dalam Penelitian ini karakteristik kekuatan tarik dan bending komposit yang 

memadukan material resin epoksi dan serat nilon. Metode yang dilakukan dalam 

pembuatan komposit adalah penguatan secara acak (discontinuous fiber composite). 

Variasi pembuatan komposit adalah menggunakan variasi fraksi volume serat 

(volume fraction fiber) yaitu 40%; 50%; dan 60%.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penambahan serat nilon acak-epoksi   

terhadap kekuatan tarik. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komposit serat nilon acak-epoksi   

terhadap kekuatan bending. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai kajian teoritis dan praktis 

bagi pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam bidang penelitian dan industri, 

yaitu: 

1. Secara teoritis dapat dipakai untuk mengetahui seberapa besar pengaruh material 

komposit serat nilon acak-epoksi terhadap kekuatan tarik dan  bending.  

2. Secara praktis dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi bidang industri 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh material komposit serat nilon acak-

epoksi terhadap kekuatan tarik dan bending.  

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dan referensi untuk membuat penelitian komposit yang mengunakan bahan  

sejenisnya atau penelitian yang lebih luas. 

4. Bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menambah wahana ilmu pengetahuan di bidang industri dan di bidang 

pengetahuan bahan khususnya di Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari judul, pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, abstrak, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 
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BAB I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, masalah permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II Landasan teori, berisi kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan 

topik yang diajukan.  

BAB III Metodologi penelitian, berisi obyek penelitian, metode pengumpulan 

data, prosedur penelitian, waktu dan tempat  penelitian, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  Hasil penelitian dan pembahasan, berisi hasil penelitian, analisis hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V  Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Purwanto (2006). Material komposit 

yang dibuat mengunakan serat kenaf dan matrik polyester resin. Dalam penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa komposit serat kenaf-polyester resin dengan fraksi 

volume yang bertambah diperoleh hasil tegangan bending yang tinggi pula. Jadi bila 

semakin besar fraksi volumenya semakin besar pula kekuatannya. Penelitian 

Mohammad Romi (2003) yang temanya membandingkan serat kontiyu dan serat 

acak dengan matrik poliyester diperoleh hasil kekuatan tarik kontiyu lebih besar dari 

kekuatan tarik acak. Dengan demikian diharapkan pada pengujian yang akan 

dilakukan dengan serat, matrik, dan cara yang berbeda diperoleh hasil yang lebih 

baik dari pengujian yang sebelumnya. Pengujian ini dipilih untuk mencari perbedaan 

serat alami dan serat sintetis. Selain itu matrik yang digunakan juga berbeda 

karakteristiknya antara satu resin dengan resin yang lain. Cara pencampuran juga 

mempengarui besar kecilnya kekuatan yang dihasilkan. 

 
B. Pengertian Bahan Komposit 

Didalam dunia industri kata komposit dalam pengertian bahan komposit berarti 

terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabung atau dicampur menjadi 

satu. Menurut Kaw (1997) komposit adalah sruktur material yang terdiri dari 2 

kombinasi bahan atau lebih, yang dibentuk pada skala makroskopik dan menyatu 

secara fisika. Kata komposit dalam pengertian bahan komposit berarti terdiri dari dua 

6 
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atau lebih bahan yang berbeda yang digabung atau dicampur secara makroskopis. 

Sedangkan menurut Triyono dan Diharjo (1999) mengemukakan bahwa kata 

komposit (composite) merupakan kata sifat yang berarti susunan atau gabungan. 

Composite berasal dari kata kerja “to compose“ yang berarti menyusun atau 

menggabung. Jadi secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan dari dua 

atau lebih bahan yang berlainan. 

 

Bahan komposit pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu serat (fiber) sebagai 

bahan pengisi dan bahan pengikat serat-serat tersebut yang disebut matrik. Didalam 

komposit unsur utamanya adalah serat, sedangkan bahan pengikatnya menggunakan 

bahan polimer yang mudah dibentuk dan mempunyai daya pengikat yang tinggi. 

Pengunaan serat sendiri yang diutama untuk menentukan karakteristik bahan 

komposit, seperti : kekakuan, kekuatan serta sifat-sifat mekanik yang lainnya. 

Sebagai bahan pingisi serat digunakan untuk menahan sebagian besar gaya yang 

bekerja pada bahan komposit, matrik sendiri mempunyai fungsi melindungi dan 

mengikat serat agar dapat bekerja dengan baik terhadap gaya-gaya yang terjadi. Oleh 

karena itu, untuk bahan serat digunakan bahan yang kuat, kaku dan getas, sedangkan 

bahan matrik dipilih bahan-bahan yang liat, lunak dan tahan terhadap perlakuan 

kimia. 
 

Salah satu keuntungan material komposit adalah kemampuan material tersebut 

untuk diarahkan sehingga kekuatannya dapat diatur hanya pada arah tertentu yang 

kita kehendaki, hal ini dinamakan "tailoring properties" dan ini adalah salah sifat 

istimewa yang komposit yaitu ringan, kuat, tidak terpengaruh korosi, dan mampu 
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bersaing dengan logam, dengan tidak kehilangan karakteristik dan kekuatan 

mekanisnya. 

 
C. Klasifikasi Bahan Komposit 

Klasifikasi komposit dapat dibentuk dari sifat dan stukturnya. Bahan komposit 

dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis. Secara umum klasifikasi komposit  

yang sering digunakan antara lain seperti; 

 

1. Klasifikasi menurut kombinasi material utama, seperti metal-organic atau metal-

anorganic. 

2. Klasifikasi menurut karakteristik bulk-form, seperti sistem matrik atau laminate. 

3. Klasifikasi menurut distribusi unsur pokok, seperti continous dan discontinous. 

4. Klasifikasi menurut fungsinya, seperti elektrikal atau struktural  (Schwartz,1984). 

Sedangkan klasifikasi untuk komposit serat (fiber-matrik composites) dibedakan 

menjadi beberapa macam antara lain; 

1. Fiber composites (komposit serat) adalah gabungan serat dengan matrik. 

2. Flake  composites adalah gabungan serpih rata dengan matrik. 

3. Particulate composites adalah gabungan partikel dengan matrik. 

4. Filled omposites adalah gabungan matrik continous skeletal dengan matrik yang 

kedua. 

5. Laminar composites adalah gabungan lapisan atau unsur pokok lamina 

(Schwartz, 1984 : 16). 
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Secara umum bahan komposit terdiri dari dua macam, yaitu bahan komposit 

partikel (particulate composite) dan bahan komposit serat (fiber composite). Bahan 

komposit partikel terdiri dari partikel-partikel yang diikat oleh matrik. Bentuk 

partikel ini dapat bermacam-macam seperti bulat, kubik, tetragonal atau bahkan 

bentuk-bentuk yang tidak beraturan secara acak. Sedangkan bahan komposit serat 

terdiri dari serat-serat yang diikat oleh matrik. Bentuknya ada 2 macam yaitu serat 

panjang dan serat pendek. 

1. Bahan Komposit Partikel 

Dalam struktur komposit, bahan komposit partikel tersusun dari partikel-partikel 

disebut bahan komposit partikel (particulate composite). Menurut definisinya 

partikelnya berbentuk-beberapa macam seperti bulat, kubik, tetragonal atau bahkan 

bentuk-bentuk yang tidak beraturan secara acak, tetapi secara rata-rata berdimensi 

sama. Bahan komposit partikel umumnya digunakan sebagai pengisi dan penguat 

bahan komposit keramik (ceramic matrik composites (Hadi, 2000). Bahan komposit 

partikel pada umumnya lebih lemah dibanding bahan komposit serat. Bahan 

komposit partikel mempunyai keunggulan, seperti ketahanan terhadap aus, tidak 

mudah retak dan mempunyai daya pengikat dengan matrik yang baik. 

2. Bahan Komposit Serat 

Unsur utama komposit adalah serat yang mempunyai banyak keunggulan, oleh 

karena itu bahan komposit serat yang paling banyak dipakai. Bahan komposit serat 

tediri dari serat-serat yang diikat oleh matrik yang saling berhubungan. Bahan 

komposit serat ini terdiri dari dua macam, yaitu serat panjang (continuos fiber) dan 

serat pendek ( short fiber atau whisker). Dalam penelitian ini diambil bahan komposit 
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Bahan Komposit 

Komposit Komposit serat 

Arah Arah Serat satu Serat multi 

Laminat Hybrid  

Serat Serat tidak 

Serat satu 
arah 

Serat dua arah 
(woven)

Arah Arah 

serat (fiber composite). Pengunaan bahan komposit serat sangat efisien dalam 

menerima beban dan gaya. Karena itu bahan komposit serat sangat kuat dan kaku 

bila dibebani searah serat, sebaliknya sangat lemah bila dibebani dalam arah tegak 

lurus serat ( Hadi, 2000). 

 

Gambar 2.1. Klasifikasi bahan komposit yang umum dikenal ( Hadi, 2000) 

 
Komposit serat dalam dunia industri mulai dikembangkan dari pada 

mengunakan bahan partikel. Bahan komposit serat mempunyai keunggulan yang 

utama yaitu strong (kuat), stiff (tangguh), dan lebih tahan terhadap panas pada saat 

didalam matrik (Schwartz, 1984). Dalam perkembangan teknologi pengolahan serat, 

membuat serat sekarang makin diunggulkan dibandingkan material matrik yang 
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digunakan. Cara yang digunakan untuk mengkombinasi serat berkekuatan tarik 

tinggi dan bermodulus elastisitas tinggi dengan matrik yang bermassa ringan, 

berkekuatan tarik rendah, serta bermodulus elastisitas rendah makin banyak 

dikembangkan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Komposit pada 

umumnya menggunakan bahan plastik yang merupakan material yang paling sering 

digunakan sebagai bahan pengikat seratnya selain itu plastik mudah didapat dan 

mudah perlakuannya, dari pada bahan dari logam yang membutuhkan cara tersendiri. 

 

D. Tipe Komposit Serat  

Untuk memperoleh komposit yang kuat harus dapat memempatkan serat dengan 

benar. Berdasarkan penempatannya terdapat beberapa tipe serat pada komposit, yaitu  

1. Continuous Fiber Composite 

Continuous atau uni-directional, mempunyai susunan serat panjang dan lurus, 

membentuk lamina diantara matriknya. Jenis komposit ini paling sering 

digunakan. Tipe ini mempunyai kelemahan pada pemisahan antar lapisan. Hal ini 

dikarenakan kekuatan antar lapisan dipengaruhi oleh matriknya. 

2. Woven Fiber Composite (bi-dirtectional) 

Komposit ini tidak mudah dipengaruhi pemisahan antar lapisan karena susunan 

seratnya juga mengikat antar lapisan. Akan tetapi susunan serat memanjangnya 

yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuan akan melemah. 

3. Discontinuous Fiber Composite 

Discontinuous Fiber Composite adalah tipe komposit dengan serat pendek.   
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Tipe ini dibedakan lagi menjadi 3 (Gibson, 1994 : 157) :  

a) Aligned discontinuous fiber 

b) Off-axis aligned discontinuous fiber 

c) Randomly oriented discontinuous fiber  

Pada penelitian ini menggunakan Randomly oriented discontinuous fiber 

merupakan komposit dengan serat pendek yang tersebar secara acak diantara 

matriknya. Tipe acak sering digunakan pada produksi dengan volume besar 

karena faktor biaya manufakturnya yang lebih murah. Kekurangan dari jenis 

serat acak adalah sifat mekanik yang masih dibawah dari penguatan dengan serat 

lurus pada jenis serat yang sama. 

 

(a) aligned               (b) off-axis           (c)randomly 

Gambar 2.2.  Tipe discontinuous fiber 

(Gibson, 1994 : 157, " Principles Of Composite Material Mechanics"). 

 

4. Hybrid Fiber Composite 

Hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara tipe serat lurus 

dengan serat acak. Tipe ini digunakan supaya dapat menganti kekurangan sifat 

dari kedua tipe dan dapat menggabungkan kelebihannya. 

 

 

 

   Continuous Fiber Composite                   Woven Fiber Composite                                              
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      Randomly oriented discontinuous fiber            Hybrid fiber composite 

Gambar 2.3. Tipe komposit serat 

 

E. Faktor Yang Mempengaruhi Performa Composit 

Penelitian yang mengabungkan antara matrik dan serat harus memperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhi performa Fiber-Matrik Composites antara lain:  

1. Faktor Serat 

Serat adalah bahan pengisi matrik yang digunakan  untuk dapat memperbaiki 

sifat dan struktur matrik yang tidak dimilikinya, juga diharapkan mampu menjadi 

bahan penguat matrik pada komposit untuk menahan gaya yang terjadi. 

2. Letak Serat 

Dalam pembuatan komposit tata letak dan arah serat dalam matrik yang akan  

menentukan kekuatan mekanik komposit, dimana letak dan arah dapat 

mempengaruhi  kinerja komposit tersebut.  

Menurut tata letak dan arah serat diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:  

1.  One dimensional reinforcement, mempunyai kekuatan dan modulus      

maksimum pada arah axis serat. 

2. Two dimensional reinforcement (planar), mempunyai kekuatan pada dua arah 

atau masing-masing arah orientasi serat. 
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3. Three dimensional reinforcement, mempunyai sifat isotropic  kekuatannya 

lebih tinggi dibanding dengan dua tipe sebelumnya. 

Pada pencapuran dan arah serat mempunyai beberapa keunggulan, jika 

orientasi serat semakin acak ( random ) maka sifat mekanik pada 1 arahnya akan 

melemah, bila arah tiap serat menyebar maka kekuatannya juga akan menyebar 

kesegala arah maka kekuatan akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Tiga tipe orientasi pada reinforcement 

3. Panjang Serat 

Panjang serat dalam pembuatan komposit serat pada matrik sangat berpengaruh 

terhadap kekuatan. Ada 2 penggunaan serat dalam campuran komposit yaitu serat 

pendek dan serat panjang. Serat panjang lebih kuat dibanding serat pendek. Serat 

alami jika dibandingkan dengan serat sintetis mempunyai panjang dan diameter 

yang tidak seragam pada setiap jenisnya. Oleh karena itu panjang dan diameter 

sangat berpengaruh pada kekuatan maupun modulus komposit. Panjang serat 

berbanding diameter serat sering disebut dengan istilah aspect ratio. Bila aspect 
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ratio makin besar maka makin besar pula kekuatan tarik serat pada komposit 

tersebut. Serat panjang (continous fiber) lebih efisien dalam peletakannya daripada 

serat pendek. Akan tetapi, serat pendek lebih mudah peletakannya dibanding serat 

panjang. Panjang serat mempengaruhi kemampuan proses dari komposit serat. Pada 

umumnya, serat panjang lebih mudah penanganannya jika dibandingkan dengan 

serat pendek. Serat panjang pada keadaan normal dibentuk dengan proses filament 

winding, dimana pelapisan serat dengan matrik akan menghasilkan distribusi yang 

bagus dan orientasi yang menguntungkan.  

Ditinjau dari teorinya, serat panjang dapat mengalirkan beban maupun tegangan 

dari titik tegangan ke arah serat yang lain. Pada struktur continous fiber yang ideal, 

serat akan bebas tegangan atau mempunyai tegangan yang sama. Selama fabrikasi, 

beberapa serat akan menerima tegangan yang tinggi dan yang lain mungkin tidak 

terkena tegangan sehingga keadaan di atas tidak dapat tercapai (Schwartz, 1984 : 

1.11). 

Sedangkan komposit serat pendek, dengan orientasi yang benar, akan 

menghasilkan kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan continous fiber. Hal ini 

terjadi pada whisker, yang mempunyai keseragaman kekuatan tarik setinggi 1500 

kips/in2 (10,3 GPa). Komposit berserat pendek dapat diproduksi dengan cacat 

permukaan yang rendah sehingga kekuatannya dapat mencapai kekuatan teoritisnya 

(Schwartz, 1984 : 11). 

Faktor yang mempengaruhi variasi panjang serat chopped fiber composites 

adalah critical length (panjang kritis). Panjang kritis yaitu panjang minimum serat 
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pada suatu diameter serat yang dibutuhkan pada tegangan untuk mencapai tegangan 

saat patah yang tinggi (Schwartz, 1984). 

4. Bentuk Serat 

Bentuk Serat yang digunakan untuk pembuatan komposit tidak begitu 

mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah diameter seratnya. Pada umumnya, 

semakin kecil diameter serat akan menghasilkan kekuatan komposit yang lebih 

tinggi. Selain bentuknya kandungan seratnya juga mempengaruhi (Schwartz, 1984 : 

1.4). 

 

5. Faktor Matrik 

Matrik dalam komposit berfungsi sebagai bahan mengikat serat menjadi sebuah 

unit struktur, melindungi dari perusakan eksternal, meneruskan atau memindahkan 

beban eksternal pada bidang geser antara serat dan matrik, sehingga matrik dan serat 

saling berhubungan.  
 

Pembuatan komposit serat membutuhkan ikatan permukaan yang kuat antara 

serat dan matrik. Selain itu matrik juga harus mempunyai kecocokan secara kimia 

agar reaksi yang tidak diinginkan tidak terjadi pada permukaan kontak antara 

keduanya. Untuk memilih matrik harus diperhatikan sifat-sifatnya, antara lain seperti 

tahan terhadap panas, tahan cuaca yang buruk dan tahan terhadap goncangan yang 

biasanya menjadi pertimbangan dalam pemilihan material matrik.  

Bahan Polimer yang sering digunakan sebagai material matrik dalam komposit 

ada dua macam adalah thermoplastik dan termoset. Thermoplastik dan termoset ada 

banyak macam jenisnya yaitu:  
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a. Thermoplastik  

− Polyamide (PI),  

− Polysulfone (PS),  

− Poluetheretherketone (PEEK), 

− Polyhenylene Sulfide (PPS), 

− Polypropylene (PP),  

− Polyethylene (PE) dll. 

b. Thermosetting  

− Epoksi,   

−  Polyester. 

−  Phenolic, 

− Plenol, 

− Resin Amino, 

− Resin Furan dll. 

6. Faktor Ikatan Fiber-Matrik 
 

Komposit serat yang baik harus mampuan untuk menyerap matrik yang 

memudahkan terjadi antara dua fase (Schwartz, 1984 : 1.12). Selain itu komposit 

serat juga harus mempunyai kemampuan untuk menahan tegangan yang tinggi, 

karena serat dan matrik berinteraksi dan pada akhirnya terjadi pendistribusian  

tegangan. Kemampuan ini harus dimiliki oleh matrik dan serat. Hal yang 

mempengaruhi ikatan antara serat dan matrik adalah void, yaitu adanya celah pada 
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serat atau bentuk serat yang kurang sempurna yang dapat menyebabkan matrik tidak 

akan mampu mengisi ruang kosong pada cetakan. Bila komposit tersebut menerima 

beban, maka daerah tegangan akan berpindah ke daerah void sehingga akan 

mengurangi kekuatan komposit tersebut. Pada pengujian tarik komposit akan 

berakibat lolosnya serat dari matrik. Hal ini disebabkan karena kekuatan atau ikatan 

interfacial antara matrik dan serat yang kurang besar (Schwartz, 1984 : 1.13). 

7. Katalis 

Katalis ini digunakan untuk membantu proses pengeringan resin dan serat dalam 

komposit. Waktu yang dibutuhkan resin untuk berubah menjadi plastik tergantung 

pada jumlah katalis yang dicampurkan. Dalam penelitian ini mengunakan katalis 

metil ethyl katon peroxide ( MEKPO ) yang berbentuk cair, berwarna bening. 

Semakin banyak katalis yang ditambahkan maka makin cepat pula proses 

curringnya. tetapi apabila pemberian katalis berlebihan maka akan menghasilkan 

material yang getas ataupun resin bisa terbakar. Penambahan katalis yang baik 1% 

dari volume resin. Bila terjadi reaksi akan timbul panas antara 60 0C – 90 0C. Panas 

ini cukup untuk mereaksikan resin sehingga diperoleh kekuatan dan bentuk plastik 

yang maksimal sesuai dengan bentuk cetakan yang diinginkan (Justus Sakti 

Raya,2001). 

 

F. Metode Untuk Mengukur Kekuatan Ikatan 

Dalam komposit kekuatan tarik dipengaruhi oleh kekuatan interface-nya. Dari 

pengujian kekuatan interface sangat sulit ditentukan karena prosesnya yang tidak 

sederhana. Sehingga hasil pengujian juga sangat sulit ditentukan karena adanya 
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faktor teknis pembuatan spesimen. Perbedaan campuran unsur matrik dan perbedaan 

serat juga menghasilkan kekuatan adhesive yang berbeda sehingga tidak jarang serat 

akan putus sebelum terlepas dari matriknya (Matthew, 1999). 

Penelitian komposit serat harus memperhatikan panjang  serat yang akan  

digunakan, agar dapat memaksimalkan penggunaan serat pada campuran komposit, 

untuk memcari titik kritis serat ada  2 macam cara antara lain ; 

1. Pull-Out FiberTests 

Pull out fiber tests merupakan cara untuk mengukur kekuatan ikatan interface 

antara serat tunggal dan matrik plastik. Berdasarkan penggunaan serat,  tujuan dan 

analisisnya,  pull out fiber tests dan microbond test mempunyai kesamaan. Namun, 

keduanya mempunyai perbedaan.  Pull out fiber tests, ujung serat tertanam pada 

matrik dengan panjang area l. Serat ditarik dan matrik ditahan atau ditarik juga 

dengan arah yang berlawanan dengan arah penarikan serat. Salain pada pull out fiber 

tests, jumlah material matrik yang digunakan lebih banyak dari pada metode 

microbond test. Metode tegangan geser dimodifikasi untuk mendapatkan hasil 

transfer tegangan yang baik pada pengujian ini. Transfer tegangan hanya penting 

ketika serat yang terendam matrik kecil sehingga mengakibatkan terjadinya 

pergeseran yang signifikan pada interface. Jumlah material matrik yang digunakan 

lebih banyak dari pada metode microbond test. Metode tegangan geser dimodifikasi 

untuk mendapatkan hasil transfer tegangan yang baik pada pengujian ini. Transfer 

tegangan hanya penting ketika serat yang terendam matrik kecil sehingga 

mengakibatkan terjadinya pergeseran yang signifikan pada interface seperti Gambar 

di bawah ini 
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Gambar 2.5.  Skema prinsip pull-out fiber test 

(Matthew, 1999 : 65, "Composite Material : Engineering and Science") 

 
2. Microbond Tests 

Pada microbond tests, ujung serat ditarik ketika matrik tertahan oleh plat. Arah 

dari gaya tarik serat adalah menuju ke arah plat, sedangkan matrik berada di 

belakang plat, sehingga matrik tertahan oleh plat. Gaya yang terjadi pada serat 

setimbang dengan gaya yang diterima matrik untuk melepaskan serat. 

Microond tests mempunyai jumlah material matrik yang digunakan lebih 

sedikit. Selain jumlah matrik terlalu banyak yang akan mengakibatkan serat patah 

karena serat tidak kuat menerima gaya tarik sebesar matrik yang mengikatnya. Pada 

microond tests, kekuatan geser pada interfacial akan di dapat dari gaya yang 

dibutuhkan untuk memisahkan ikatan atau meloloskan serat tunggal dari matrik 

resinnya. Pada microbond tests, area penggabungan matrik sangat kecil. Oleh karena 

itu jika panjang serat yang tertanam dalam matrik terlalu panjang maka kekuatan 

tarik serat akan lebih kecil dari gaya geser interface matrik dengan serat yang 

mengakibatkan serat akan patah terlebih dahulu. Cara ini walaupun prinsipnya 

simpel, namun dalam prakteknya sangat sulit. 
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Gambar 2.6.  Skema prinsip microbond test 

(http://www.weizmann.ac.ai/warner/andras/chapter/ch31.html) 
 

 

G. Serat Nilon 

Penggunaan serat pada komposit  bertujuan untuk dapat memperbaiki sifat dan 

struktur matrik yang tidak dimilikinya, juga diharapkan mampu menjadi bahan 

penguat matrik pada komposit untuk menahan gaya yang terjadi. Serat sudah 

terkenal sejak dahulu karena struktur yang kuat terutama kekuatan tariknya. Serat 

berdasarkan bahan pembentuknya ada dua, pertama adalah serat alami (matural 

fibers), yaitu serat yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, serat alami banyak 

dimanfaatkan untuk bahan baku dalam pembuatan tekstil dan kertas. Kedua serat 

sintetis (synthetic fibers) serat buatan seperti nilon, rayon, acetates poliester dan lain-

lain. Serat ini sering digunakan sebagai bahan dasar industri. Serat (fibers) adalah 

suatu struktur yang berbentuk menyerupai rambut dengan kisaran diameter antara 

0,004 mm (0,00015 in) sampai 0,2 mm (0,008 in) (Encarta Microsoft, 2000 : 2). 
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Poliamide ( nilon ) resin dengan ikatan –NH-Co-, nilon banyak jenisnya yaitu 

poliamida 6, poliamida 11, poliamida 66, kopolimer. Tetapi yang sering dipasarkan 

adalah nilon 66. Nilon dibuat dalam bentuk serat dan film. Nilon mempunyai 

kekuatan yang tinggi, tahan terhadap panas dan modulus elastisitas yang tinggi, maka 

bahan ini sering digunakan untuk bahan komposit dan bahan isolasilistrik.  

Nilon juga mempunyai keungulan dalam pelumasan, ketahanan adrasi dan 

ketahanan kimia, tetapi akibat sifat serap airnya, maka kesetabilan dimensinya dan 

sifat listriknya jelek. Nilon ini baik sebagai bahan pengisi komposit, karena 

mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Pada dasarnya tekanan yang diberikan pada 

komposit awalnya diterima oleh matrik dan kemudian disalurkan ke serat sebagai 

bahan peredam tegangan yang diberikan sampai dimana serat tersebut sudah tidak 

dapat menahan lagi tekanan itu. Dari hal tersebut serat dipilih sesuai dengan sifat-

sifat yang baik seperti serat harus memiliki modulus elastisitas dan tengangan tarik 

yang lebih tinggi. Oleh karena itu Serat nilon dipilih sebagai bahan pengisi komposit. 

selain itu juga harus memperhatikan panjang dan diameter serat yang digunakan, 

kerena sangat berpengaruh terhadap kekuatannya. Bila semakin kecil diameter  

seratnya maka akan semakin kuat, karena luas permukaan serat akan lebih besar 

untuk setiap berat yang sama sehingga transfer tegangan dari matrik yang diterima 

oleh serat akan lebih maksimal, sehingga sifat-sifat dari komposit tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh kekuatan serat sebagai salah satu penyusun utama 

komposit, dengan kandungan serat yang tinggi maka kekuatan tariknya juga akan 

tinggi.  
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  Serat nilon mempunyai beberapa keungulan tersendiri yaitu : 

1. Sifat mekanis  

Nilon mempunyai sifat mekanis yang unggul dalam kekuatan tarik dan kekuatan 

impact, nilon juga termasuk golongan ketahanan abrasi dan pelumasan yang paling 

mengguntungkan di antara berbagai jenis resin. Bahan ini agak berfariasi dalam 

kristalitas, bertambahnya kristalitas menyebabkan koefisien gesekan makin kecil dan 

ketahanan abrasi makin besar. 

2. Sifat kimia  

Bahan ini tidak larut dalam alkohol, alkali, eter, hitdrokarbon, katon dan 

deterjen, tetapi larut dalam fenol dan asam format. Nilon tidak dapat melewatkan 

oksigen, nitrogen, gas karbon dioksida dan sebagainya. 

3. Kemampuan cetak 

Karena polimer bersifat kristalin, temperatur pelunaknya berdaerah sempit, dan 

mempunyai kalor pelelehnya yang tinggi. Karena viskositas lelehnya tergantung 

temperatur, maka temperatur harus di kontrol ketat. Pada cetakan, perlakuan panas 

dapat diberikan untuk menghilangkan tengangan sisa dan meningkatkan kristalitas. 

4. Pengunaannya  

Kebanyakan bahan komposit digunakan dalam bentuk serat, bahan ini massa 

jenisnya kecil, koefisien gesek sangat tinggi, kekuatan tekuk dan kekuatan simpul 

tinggi dan kepermanenan yang baik. Sebagia serat industri nilon banyak digunakan  

kompomen mobil, kompomen mesin umum, alat-alat olahraga dan masih banyak 

lagi. 



 24

Tabel 2.1. Sifat serat nilon 

Sifat- sifat Satuan Nilai Tipikal Keterangan 

Berat jenis 

Suhu Distorsi Panas 

Kekuatan tarik  

Perpanjangan  

Kekuatan tekan 

Kekuatan lentur 

Modulus elstisitas 

Panas jenis  

Temperatur pencetakan 

Gram/cm3 

0C 

Kgf/mm2 

% 

Kgf/mm2 

Kgf/mm2 

Kgf/mm2 

Cal/0C 

0C 

1.14 

70 

6,65 

200 

7,05 

7,6 

2,8 

0,4 

61 

 

 

 

   Sumber : Pengetahuan Bahan Teknik 1985 

Bahan nilon yang digunakan dalam penelitian berbentuk benang sol sepatu 

dengan diameter 0,5 mm. Bahan tersebut daperoleh dari distributor ulat sutra UD. 

PUTRA JAYA KLATEN. 

Pada dasarnya nilon adalah hasil polimer kondensasi melalui reaksi asam 

dikaroksilat dengan diamida sehingga membentuk dua ikatan monomer untuk 

memperoleh rantai polimer. Nilon yang digunakan jenis nilon 66 yang banyak 

diperdagangkan tipe tersebut menunjukkan bahwa masing-masing monomer terdapat 

enam atom karbon yang dihasilkan dari asam adipat dan heksamatilin-diamida. 

Polimer kemudian dilumerkan pada suhu 2600 C – 270 0C, sampai terbentuk lapisan 

film tipis, film terjadi akibat interforce dua fase, dari lapisan ini dapat ditarik terus 

menerus tanpa putus sehingga terbentuk serat yang merupakan benang-benang yang 

amat panjang. Serat- serat ini dapat dipintal menjadi benang setelah dingin yang 
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disebut benang nilon, serat atau benang nilon ini tidak mudah putus, tahan air, 

lembab dan berdaya rentang tinggi. 

 

H. Matrik Resin Epoksi 

Resin epoksi merupakan jenis resin termoset. Resin epoksi mempunyai kegunaan 

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

perekat, cat pelapis, dan benda-benda cetakan. Selain itu mempunyai kekuatan yang 

tinggi, resin epoksi juga mempunyai ketahanan kimia yang baik. 

Bahan resin epoksi didapat dari PT. JUSTUS KIMIA RAYA, SEMARANG. 

Resin epoksi berbentuk cair dengan 2 campuran, satu epoksi herdener tipe general 

porpose (polyaminoamida), kedua epoksi resin tipe general porpose (bispenola 

epichlorohidrin), dengan perbandingan 1 : 1.  

Tabel 2.2. Spesifikasi Resin Epoksi 

Sifat- sifat Satuan Nilai Tipikal Keterangan 

Massa jenis 

Penyerapan air (suhu ruang) 

Kekuatan tarik  

Kekuatan tekan 

Kekuatan lentur 

Temperatur pencetakan 

Gram/cm3 

0C 

Kgf/mm2 

Kgf/mm2 

Kgf/mm2 

0C 

1.17 

0,2 

5,95 

14 

12 

90 

 

 

 

Sumber : Pengetahuan Bahan Teknik 1985 
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Produk Resin epoksi adalah kebanyakan merupakan kondensat dari isfenol dan 

epiklorhidrin. Resin epoksi dengan pengeras dan menjadi unggul dalam kekuatan 

mekanis dan ketahanan kimia. Sifatnya bervariasi bergantung pada jenis, kondisi dan 

pencampuran dengan pengerasnya.   

Resin epoksi juga banyak dipakai untuk pengecoran, pelapisan, dan 

perlindungan bagian-bagian listrik, campuran cat dan perekat. Resin yang telah 

diawetkan mempunyai sifat-sifat daya tahan kimia dan stabilitas dimensi yang baik, 

sifat-sifat listrik yang baik, kuat dan daya lekat pada gelas dan logam yang baik 

bahan ini dapat juga digunakan untuk membuat panel sirkuit cetak, tangki, dan 

cetakan. Karena resin epoksi tahan aus dan tahan kejut, bahan ini kini banyak 

digunakan untuk membuat cetakan tekan untuk pembentukan logam. 

I. Panjang Kritis Serat 

Campuran composit terdiri dari gabungan antara serat dan matrik. Serat sendiri 

tidak asal digunakan harus diketahui berapa panjang serat yang akan digunakan. 

Maka harus diketahui panjangnya. Panjang serat yang digunakan harus sesui 

pengunaannya agar dapat bekerja secara maksimal, panjang ini disebut juga panjang 

kritis. Panjang kritis adalah panjang efektif serat yang bekerja pada ikatan matrik, 

panjang kritis ini berhubungan dengan pengujian pull out fiber tests. Panjang kritis 

serat ( cl ), yaitu suatu kondisi batas minimum dari serat saat mengalami patah karena 

tegangan tarik dengan tanpa mengalami tegangan geser terlebih dahulu. Pada intinya 

panjang kritis adalah panjang terendah serat pada matrik yang dapat lepas dari ikatan 

antara serat dan resinnya. 
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 Untuk mencari panjang kritis harus diketahui regangan maksimum atau 

elongation ( mε ). Tegangan maksimum yang diterima serat sesaat sebelum patah ini 

disebut dengan tegangan patah serat ( fTσ ). Panjang kritis serat didapatkan dari 

kesetimbangan gaya pada serat ketika terkena tegangan (Matthew, 1999 :  299). 

Tegangan tarik pada serat Fmax= 4/.. 2DfT πσ   

Dengan Fmax adalah gaya berat, D adalah diameter serat dan tegangan patah serat 

( fTσ ). 

Dengan rumus diatas panjang kritis cl  dirumuskan: 

Panjang kritis  cl  = 2/. DfTσ τ  

Dengan  τ  merupakan tegangan geser dari ikatan interfacial matrik-serat.  

 

J. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk mencari tegangan dan regangan (stress strain 

test). Dari pengujian ini dapat kita ketahui beberapa sifat mekanik material yang 

sangat dibutuhkan dalam desain rekayasa. Hasil dari pengujian ini adalah grafik 

beban versus perpanjangan (elongasi). Beban dan elongasi dapat dirumuskan:    

Engineering Stress (σ )  

σ  = 
0A

F   

Dimana: F  =   Beban yang diberikan dalam arah tegak lurus terhadap penampang  

spesimen (N) 

 A0  = Luas penampang  mula-mula spesimen sebelum diberikan 

pembebanan (m2 ) 
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 σ   =  Engineering Stress (MPa) 

Engineering Strain (ε )  

ε  = 
00

01

l
L

l
ll Δ
=

−
 

Dimana:    ε  = Engineering Strain 

      l0   = Panjang mula-mula spesimen sebelum diberikan   pembebanan 

    LΔ = Pertambahan panjang 

Pengujian dilakukan dengan pengujian tarik matrik (jenis plastik resin) dan 

kompositnya, dapat menggunakan standar pengujian JIS K 7113 (1981) (Annual 

Book of JIS Standards, K 7113, 396-407).  

 

Gambar 2.7. Bentuk spesimen uji tarik berdasar standar JIS K 7113 (1981) 

Keterangan gambar : 

A.  Overall length                                                     175         mm 

B.  Width at ends                                                      20 ± 0,5  mm 

C.  Length of narrow parallel portion                       60 ± 0,5  mm 

D.  Width of narrow parallel portion                        10 ± 0,5  mm 

E.  Radius of fillets                                                    60          mm 

F.  Thickness                                                             1-10       mm 

G.  Gauge length                                                       50 ± 0,5 mm 

 H.  Distance between grips                                       115 ± 5  mm 



 29

Gambar  2.8.  Pemasangan benda uji 

K. Pengujian  Bending 

Untuk mengetahui kekuatan bending suatu material dapat dilakukan dengan 

pengujian bending terhadap material komposit tersebut. Kekuatan bending atau 

kekuatan lengkung adalah tegangan bending terbesar yang dapat diterima akibat 

pembebanan luar tanpa mengalami deformasi yang besar atau kegagalan. Besar 

kekuatan bending tergantung pada jenis material dan pembebanan. 

Akibat Pengujian bending, bagian atas spesimen mengalami tekanan, sedangkan 

bagian bawah akan mengalami tegangan tarik. Dalam material komposit kekuatan 

tekannya lebih tinggi dari pada kekuatan tariknya. Karena tidak mampu menahan 

tegangan tarik yang diterima, spesimen  tersebut  akan patah, hal tersebut 

mengakibatkan kegagalan pada pengujian komposit. Kekuatan bending pada sisi 

bagian atas sama nilai dengan kekuatan bending pada sisi bagian bawah. Pengujian 

dilakukan three point bending.   

 

 

 

 

 

 

Sehingga kekuatan bending dapat dirumuskan sebagai berikut : 

12
1

2
1

4
bxd

dXPL
b =σ  
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38
12

bd
PLd

b =σ  

22
3
bd
PL

b =σ  

 Pada perhitungan kekuatan bending ini, digunakan persamaan yang ada pada 

standar ASTM D790, sama seperti pada persamaan di atas, yaitu:  

           2.2

3

db

PLS =  

dimana : 

S = Tegangan bending  (MPa) 

P = Beban /Load (N) 

L = Panjang Span / Support span(mm) 

b = Lebar/ Width (mm) 

d = Tebal / Depth (mm) 

Sedangkan untuk mencari modulus elastisitas bending mengunakan rumus  

34

3

bd

mL
bE =   

dimana : 

Eb  = Modulus Elastisitas Bending (MPa) 

L   = Panjang Span / Support span(mm) 

b   = Lebar/ Width (mm) 

d   = Tebal / Depth (mm) 

m  = Slope Tangent  pada kurva beban defleksi (N/mm) 
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100  

serat 

150  mm 

25 mm 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Sebelum melakukan pengujian tarik dan bending komposit, serat diuji terlebih 

dahulu    

A. Metode Uji Tarik Serat Nilon 

Serat nilon sebelum digunakan dalam campuran komposit terlebih dahulu 

dilakukan pengujian tarik serat terlebih dahulu, yaitu: 

1. Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan antara lain: 

1. Serat tunggal dengan panjang minimal 10 cm, dengan diameter yang telah 

ditentukan yaitu sebesar  0, 5 mm. 

2. Karton tipis dengan permukaan kasar. 

3. Lem perekat dan gunting. 

4. Mesin uji serat TENSO LAB. 300 tipe 168 E buatan Salo Italy. 

Pengujian serat dilakukan guna untuk mencari tegangan tarik serat. Tegangan 

tarik serat nilon dilakukan di Laboratorium Evaluasi Tekstil Jurusan Teknik Kimia 

Universitas Islam Indonesia dengan mesin TENSO 300 tipe 168 E buatan Salo Italy. 

Pengujian ini menggunakan standar pengujian ASTM D 3379-75. 

          

 

 

                                                                    mm                                                                                            
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Gambar 3.1.Ukuran uji tarik serat menurut standar ASTM D 3379-75. 
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2. Langkah Pengujian 

   Sebelum uji tarik dilakukan persiapkan dahulu bahan dan alatnya, setelah semua 

siap maka boleh dilakukan pengujian. Langkah kerja dalam pengujian antara lain 

sebagai  berikut: 

1. Siapkan serat dengan panjang minimal 10 cm sesuai standar pengujian. 

2. Setelah itu buat kertas dibentuk seperti gambar 3.2, namun pada bagian 

tengahnya belum putus. 

3. Spesimen uji tarik diletakkan diantara kertas kemudian ujung serat direkatkan 

pada kertas dengan lem perekat. Tujuan ditempelkannya serat di kertas agar 

beban tarik hanya ditahan oleh serat, sehingga lembaran penahan serat hanya 

berfungsi menahan serat agar tidak slip dengan penjepitnya. 

4. Setelah lembaran kertas dijepit pada cekam mesin uji tarik serat, lembaran 

penahan serat dipotong, agar beban tarik hanya ditahan oleh serat saja. 

5. Setelah siap baru dilakukan pengujian. Spesimen ditarik hingga putus, beban 

dicatat sehingga tensile strength dapat dihitung dan mendapatkan hasil yang 

maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Mesin uji tarik TENSO LAB 
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B. Metode Pull-Out  Fiber Tests 

Pengujian tegangan geser serat nilon-matrik resin epoksi dilakukan dengan 

metode pull-out fiber tests dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin S I Jurusan 

Teknik Mesin S I Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada  dengan mesin uji tarik 

universal dengan beban maksimal 10 kg. 

1. Alat Dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan antara lain: 

1. Serat tunggal dengan panjang minimal 20 cm yang telah ditentukan. 

2. Pipa kecil dengan diameter ½ inci dengan panjang 3 cm. 

3. Resin epoksi yang dicampur dengan katalis sesuai perbandingan 100 : 1 

4. Plat datar sebagai landasan.  

5. Tiang penyangga agar serat dapat berdiri tegak. 

6. Mesin uji serat. universal dengan beban maksimal 10 kg. 

7. Lem perekat. 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Skema prinsip pull-out fiber test 

(Matthew, 1999 : 65, "Composite Material : Engineering and Science") 
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Gambar 3.4. Spesimen  uji tarik pull out fiber test 
 

 

2. Langkah Pengujian 

 Langkah-langkah dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan serat dengan panjang minimal 20 mm yang telah ditentukan. 

2. Pipa kecil yang telah dipotong di buat cetakan di letakkan pada plat datar 

yang bagian bawah pipa lem perekat agar resin epoksi tidak bocor seperti 

gambar di atas. 

3. Ikat serat tersebut dalam tiang penyangga.  

4. Campur matrik sesuai dengan takaran. 

5. Memasukan serat kedalam lubang yang telah dibuat pada pipa dengan 

kedalaman serat masing-masing 5 mm, 7 mm. 

6. Tuangkan campuran matrik kedalam cetakan pipa yang telah disiapkan 

dimana serat sudah dimasukkan terlebih dahulu. Usahakan permukaan 

cetakan  sejajar dengan resin yang dituangkan. 

7. Letakan spesimen dengan cetak ke tempat  yang datar, sehingga posisi serat 

dapat tegak lurus agar tidak terjadi kemiringan dengan plat. Tunggu kondisi 

ini 8-12 jam atau sampai resin telah betul betul kering. 
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8. Setelah semua selesai baru dilakukan Pengujian pull-out fiber tests dengan 

mesin uji serat universal dengan beban maksimal 10 kg. 

Setelah pengujian pull-out fiber tests dilakukan akan didapat hasil panjang 

kritisnya, serat dapat tercabut pada kedalaman yang telah ditentukan sebelumnya. 

Panjang  kritis ini digunakan sebagai data untuk membuat bahan pengisi komposit.   

 

C. Pengujian Tarik Komposit                          

1. Alat dan Bahan  

 Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan komposit, yaitu: 

1. Timbangan  

Timbangan digunakan untuk menimbang seberapa beratnya resin dan serat 

dicampurkan sesuai dengan fraksi volumenya. Selain itu juga untuk menguji 

hasil komposit apakah sesuai dengan fraksi volume yang telah ditentukan. 

2. Cetakan 

Cetakan komposit terbuat dari kaca berbentuk segi empat, kaca di pilih karena 

permukaan kaca yang datar dan tertembus cahaya.  

3. Gelas ukur dan suntikan 

Gelas ukur berfungsi untuk menakar matrik sesuai dengan hasil perhitungan. 

Suntikkan berfungsi untuk menakar katalis yang akan dicampurkan sesuai 

dengan hasil perhitungan. 

4. Malam (lilin) 

Malam atau lilin berfungsi sebagai bahan perapat sambungan plat pada 

cetakan agar campuran matrik dan katalis tidak merembes atau bocor keluar 

cetakan yang menyebabkan void pada tiap pojok cetakan. 
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Gambar 3.5. Cetakan komposit 

 
5. Jangka sorong  

Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan tebal spesimen. 

6. Gergaji tangan  

Gergaji tangan digunakan untuk membetuk spesimen uji tarik dan uji 

bending. 

7. Balok penekan  

Balok penekan ini digunakan untuk menghasilkan gaya tekan agar tidak 

banyak rongga  pada campuran komposit. 

8. Gelas corong dan pengaduk 

Gelas corong berfungsi untuk memasukkan campuran matrik dan serat 

kedalam cetakan komposit agar tidak tumpat. Pengaduk berfungsi sebagai 

alat pengaduk antara matrik dan katalis agar proses pencampuran dapat 

merata. 
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Gambar 3.7. Serat nilon 

  

 

 

 

 

 
        

 

Gambar 3.6. Alat dan bahan pembuatan komposit 

 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan komposit, yaitu: 

1. Serat 

Bahan yang digunakan adalah serat nilon yang dipotong melebihi titik 

kritisnya sebesar 12 mm dari pengujian  pull-out  fiber tests . 

            

 

 

 

 

 

 

 

  
2. Matrik 

Matrik yang digunakan adalah jenis thermosetting plastik, yaitu epoksi  resin 

dengan dengan campuran epoksi resin dan epoxi hardener yang diperoleh 
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dari PT. Justus Sakti Raya, cabang Semarang. Ciri-ciri resin ini epoksi  

hardener berwarna kecoklat-coklatan, sedangkan epoksi  resin berwarna 

bening yang biasa dikenal dengan sebutan general purpose resin keruh.  

3. Katalis 

Penelitian ini menggunakan katalis MEKPO (Methyle Ethyl Ketone 

Peroxide). Proses curing dengan MEKPO membutuhkan waktu 8-12 jam.. 

2. Proses Pencetakan 

Proses pencetakan komposit menggunakan cetakan kaca   

Langkah-langkah pencetakan spesimen komposit ini, yaitu: 

1. Alat dan bahan harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

2. Langkah pertama yaitu muangkan resin dan katalis sesuai perhitungan yang telah 

ditentukan kedalam gelas ukur. 

3. Aduk campuran tersebut hingga rata. 

4. Tuangkan campuran resin dan katalis kedalam cetakan secukupnya, kemudian 

ratakan hingga semua daerah cetakan terisi. 

5. Masukkan perlahan-lahan sebagian serat kedalam cetakan kemudian siram serat 

dengan resin. Ratakan dan tekan serat dengan pengaduk supaya distribusinya 

merata. 

6. Masukkan sisa serat kedalam cetakan. Setelah itu siram kembali serat dengan 

resin yang tersisa. Ratakan dan tekan kembali serat dengan pengaduk supaya 

distribusinya merata. 

7. Tutup cetakan dengan kaca kemudian tekanlah/press dengan balok . Hal ini 

dilakukan dengan harapan void/lubang/kekosongan dalam coran dapat dikurangi. 

8. Tunggu selama 8-12 jam sampai cetakan mengering/mengeras. 
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3. Pembuatan Spesimen Uji Tarik 

Proses pembuatan spesimen dilakukan dengan proses permesinan yang mengacu 

pada standar uji yang digunakan yaitu bentuk spesimen uji tarik berdasarkan standar 

JIS K 7113 (1981). Setiap spesimen diberi label dengan catatan jenis variasi untuk 

menghindari kesalahan pembacaan.  

4. Proses Pengujian Tarik Komposit 

Pengujian tarik dilakukan Laboratorium Teknik Mesin S I  Fakultas Teknik 

Universitas Gajah Mada  dengan mesin uji tarik mesin uji tarik Servopulser dengan  

kapasitas maksimum 2000 kg, kecepatan penarikan dapat divariasikan. 

 

 

Gambar 3.8. Mesin uji tarik servopulser 

D. Pengujian Bending Komposit 

Pengujian bending, bahan dan alatnya sama dengan untuk pengujian tarik serat. 

Yang membedakan adalah bentuk spesimen yang akan di uji dan mesin yang akan 

digunakan.  

Adapun spesefikasi dari mesin uji bending sebagai berikut : 

Merk   = Torsee’s Universal Testing Machine 
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Type   = AMU – 5 – DE  

Produksi  = Tokyo Testing Machine Mfg. Co, Ltd. Tokyo-Japan 

Tahun Produksi = 1987 

1. Pembuatan Spesimen Uji Bending 

Bentuk Spesimen uji bending komposit mengacu pada standar ASTM C393, 

dimana mempunyai dimensi panjang = 100 mm dan lebar = 30 mm. Tebal spesimen 

bervariasi tergantung pada cetakan yang ada.  

 

Gambar 3.9.  Spesimen uji bending komposit 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Bentuk ikatan serat dan matrik 
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2. Langkah Kerja Pengujian Bending 

Tahapan pengujian bending dilakukan sesuai dengan langkah berikut: 

1. Mengukur dimensi spesimen meliputi: panjang, lebar dan tebal. 

2. Pemberian label pada setiap spesimen yang telah diukur untuk mengindari 

kesalahan pembacaan. 

3. Menghidupkan mesin Torsee untuk uji bending. 

4. Pemasangan spesimen uji pada tumpuan dengan tepat dan pastikan indentor  

tepat di tengah-tengah kedua tumpuan. 

5. Pembebanan bending dengan kecepatan konstan. 

6. Pencatatan besarnya defleksi yang terjadi pada spesimen, setiap penambahan 

beban sampai terjadi kegagalan.  

7. Setelah mendapatkan data hasil pengujian dilanjutkan dengan perhitungan 

karakteristik kekuatan bending.  

Gambar 3.11. Mesin uji bending 
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E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah fraksi volume serat 

yaitu 40%, 50%, 60%. 

2. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kekuatan tarik dan 

kekuatan bending komposit serat nilon acak–resin  epoksi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah eksperimen, yaitu melakukan 

serangkaian pengujian pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang 

diperlukan sebagai bahan perhitungan. 

Penelitian ini dilakukan pada: 

1. Tanggal : 14 novenber 2006 – 20 febuari 2007  

2. Tempat : Laboratorium Bahan Teknik, Teknik Mesin UGM 
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G. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.12. Diagram alir 
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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Serat  

 Untuk menentukan serat sebagai bahan pengisi komposit harus dilakukan dua 

pengujian yaitu pengujian tarik serat dan pengujian pull out fiber tests. 

1. Hasil Uji Tarik Serat  

Hasil uji tarik serat yang dilakukan dengan serat nilon yang mempunyai 

diameternya 0,5 mm.  

Tabel 4.1. Pengujian tarik serat 

Serat Beban yang di berikan (kg) Elongation (%) 

1 9,35 6,4 

2 9,10 7,3 

3 9,29 6,8 

4 9,41 6,7 

5 9,02 7,1 

Rata-rata 9,23 6,8 

 
Tabel 4.1 adalah hasil pengujian tarik serat.  

Hasil pengujian ini akan untuk memcari panjang kritis serat yang akan digunakan. 

Pengujian tarik serat dilakukan di Laboratorium Evaluasi Tekstil Jurusan Teknik 

Kimia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan mesin uji tarik TENSO 300 

tipe 168 E buatan Salo Italy. Pengujian tari serat ini menggunakan standar pengujian 

ASTM D 3379-75. Karena nilainya gaya yang diperoleh dari pengujian hampir sama, 

maka dapat diambil rata- rata gayanya yaitu sebesar 9,23 kg. 

44 
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Dari pengujian di atas dapat dicari tegangan yang terjadi yaitu 

F  =  90,4 N                    F   = Gaya yang dihasilkan  

A  =  0,196 mm2                   A  = Luas penampang serat 

Maka  

σ  =  F/A   

     =  90,4 N/ 0,196 mm2  

     =  461,22 Nmm2 = 461,22 MPa 

2. Pengujian  Pull 0ut  Fiber Tests. 

Pengujian dilakukan dengan membuat spesimen pull out fiber tests dengan 

memasukkan serat kedalam cetakan komposit dengan kedalaman yang telah 

ditentukan yaitu 5 mm, 7 mm.  

Tabel 4.2. Pengujian pull out fiber tests 

Serat (mm) Beban (kg) Elongation (%)            ket 

5 6,04       6,4                       tercabut 

5 6,15       7,3                       tercabut 

5 6,20       6,8                       tercabut  

7 9,11       6,6                   tidak tercabut 

7 9,15       6,9                   tidak tercabut 

7 9,27       6,8                   tidak tercabut 

 

Dari hasil pengujian tarik pull out fiber tests didapat hasil, pada kedalaman serat 

5 mm ternyata serat tercabut, setelah dilakukan bererapa kali hasilnya sama dan serat 

dapat tercabut. Setelah pengujian kedalaman 5 mm kemudian dilanjutkan dengan uji 

tarik serat-matrik yang kedua dengan kedalaman serat 7 mm, setelah dilakukan 
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beberapa kali ternyata serat tidak dapat tercabut dan mengalami putus dibagian luar 

matrik. Maka hasil tersebut dijadikan sebagai bahan mencari panjang kritis.  

Tegangan geser interfasial matrik serat ( τ ) 

τ  = P/ π d x l 

Dari hasil pengujian pull out  fiber tests dengan diameter 0,5 mm didapat 

kedalaman  rata-rata 5 mm serat dapat tercabut dengan gaya rata-ratanya 6,13 kg.  

 τ  =  60,13 N/7,85 mm2 

  τ  = 7,66 MPa 

maka panjang kritis 

cl  = τσ 2/DTf  

=   (461,22 MPa x 0,5 mm) / (2 x 7,66 MPa) 

= 12,05 mm 

Jadi sebagai bahan pengisi komposit serat harus dipotong melebihi panjang kritisnya 

yaitu sebesar 12 mm. 

 

Gambar 4.1. Benda uji pull out fiber tests 
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B. Hasil Uji Tarik Komposit 

Hasil pengujian tarik komposit serat nilon dengan matrik resin-epoksi berupa 

tegangan tarik komposit dan pertambahan panjang. 

Tabel 4.3. Hasil tegangan tarik komposit (MPa) 

Fraksi Volume Panjang serat 

40% 50% 60% 

Spesimen I      (MPa) 16,17 22,12 25,97 

Spesimen II     (MPa) 17,48 23,11 25,48 

Spesimen  III   (MPa) 18,62 24,05 26,13 

Rata-rata          (MPa) 17,42 23,09 25,86 

 

Dari tabel diatas dapat dibuat grafik  
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Gambar 4.2 Grafik tegangan tarik komposit 
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Tabel 4.4. Hasil rengangan tarik komposit (MPa) 

Fraksi Volume Panjang serat 

40% 50% 60% 

Spesimen  I        (%) 3,4 4,2 5,4 

Spesimen II        (%) 3,4 4,4 4,6 

Spesimen III       (%) 3,8 4 5 

Rata–rata            (%) 3,53 4,20 5,00 

         

Dari tabel diatas dapat di buat grafik  

2
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3
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Gambar 4.3 Grafik regangan tarik komposit 

Dari pengujian uji tarik komposit terdapat kenaikan tengangan dari 17,42 MPa 

ke 23,09 MPa dan ke 25,86 MPa dikarenakan oleh adanya pengaruh penambahan 

volume serat nilon. 

♦ Peningkatan tegangan tarik komposit dari volume 40 %  ke 50 %. 

%54,32%100
42,17
67.5%100

42,17
42,1709,23

==
− xx  
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♦ Peningkatan tegangan tarik komposit dari volume 50 % ke 60 

%99,11%100
09.23

77,2%100
09,23

09,2386,25
==

− xx  

♦ Peningkatan tegangan tarik komposit volume 40 % ke  volume 60 % pada 

fraksi volum serat 40%. 

%45,48%100
42,17
44,8%100

42,17
42,1786,25

==
− xx  

Dari pengujian uji tarik komposit terdapat kenaikan rengangan dari fraksi 

volume 40 % ke 50 % dan ke 60 %, dikarenakan oleh adanya pengaruh ikatan serat 

yang ada di matrik itu yang mengakibatkan meningkatnya rengangan yang terjadi. 

♦ Kenaikan regangan tarik komposit dari volume 40 % ke 50 %. 

%20%100
5,3
7,0%100

5,3
5,32,4

==
− xx  

♦ Kenaikan regangan tarik komposit dari volume 50 % ke 60 %. 

%19%100
2,4
8,0%100

2,4
2,40,5

==
− xx  

♦ Kenaikan regangan tarik komposit dari volume 40 % ke volume 60 % 

%85,42%100
5,3
5,1%100

5,3
5,30,5

==
− xx  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penguji ingin menguji tentang 

perbandingan hasil pengujian material penyusun komposit, hubungan  antara serat 

nilon dan resin epoksi terhadap penambahan fraksi volum serat. 

Berdasarkan data hasil pengujian dapat diketahui: 

1. Komposit yang telah diisi dengan serat nilon kekuatannya lebih tinggi dari  

kekuatan resin epoksi murni. Dari penelitian diperoleh besarnya kekuatan 
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tariknya yaitu dari volume 40 % sebesar 17,42 MPa, volume 50 % sebesar 23,09 

MPa, volume 60 % sebesar 25,86 MPa. Maka dapat disimpulkan dari pengujian 

uji tarik komposit bila semakin sedikit volume seratnya maka semakin kecil 

kekuatannya, sedangkan bila semakin banyak seratnya maka kekuatan semakin 

tinggi, akan tetapi bila terlalu banyak serat yang tidak seimbang dengan volume 

matriknya, maka kekuatannya juga akan melemah.  

2. Pengujian komposit belum tentu membawa hasil yang baik tetapi harus melihat 

penyebab penurunan kekuatannya. Penurunan kekuatan tarik disebabkan oleh 

banyak faktor yaitu 

1. Pada pengujian penunuran kekuatan komposit disebabkan kurang 

seragamnya kondisi serat dan ketidak ratanya campuran resin epoksi dan 

serat nilon pada cetakan.  

2. Penurunan kekuatan komposit juga dikarenakan oleh adanya void/lubang 

pada komposit yang menyebabkan kerusakan yang lebih dahulu sebelum 

terjadi pengujian.  

3. Selain itu juga karena pengaruh posisi dari serat yang tidak saling berkaitan 

yang menyebabkan mudahnya retak komposit pada matriknya. Dalam teori 

panjang serat juga mempengaruhi kekuatannya, serat pendek kekuatannya 

lebih kecil dibanding serat panjang.  

 

C. Hasil Uji Bending Komposit 

Dari hasil pengujian bending dengan mesin Torsee terhadap komposit  

didapatkan data dan hasil perhitungan sebagai berikut : 
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Gambar 4.4. Grafik momen dan fraksi volume  
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Didalam penelitian untuk menentukan besarnya momen yang dihasilkan, 

berdasarkan pada pengujian three point bending digunakan rumus ½ P . ½ L atau ¼ 

P.L. Momen  rata-rata pada komposit dengan fraksi volume 40 % mempunyai nilai 

sebesar 19093 Nmm lebih rendah dari pada komposit dengan fraksi volume 50 % 

yaitu sebesar 21306 Nmm sedangkan untuk komposit dengan fraksi volume 60 % 

lebih tinggi lagi dibanding komposit volume 50 % dan komposit fraksi volume 40 % 

yaitu sebesar 23038 Nmm. Komposit dengan fraksi volume 40 % lebih mudah retak, 

hal ini disebabkan banyaknya resin yang serat tersebut mengikat sehingga pada 

volume komposit ini mudah retak dibanding komposit yang mempunyai fraksi 

volume 50 %, komposit volume 50 % itu sendiri tidak mengalami keretakan 

disebabkan adanya ikatan serat dan resin yang seimbang sehingga komposit tersebut 

cuma mengalami kelenturan saja. Sedangkan untuk komposit volume 60 mengalami 

keretakan yang hampir sama dengan komposit volume 40 % dikarenakan adanya 

campuran yang tidak seimbang antara resin dan serat.  
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Gambar 4.5. Grafik tegangan bending 

Grafik tengangan bending diatas menunjukkan kenaikan tengangan  dikarenakan 

penambahan seratnya, grafik tersebut menjelaskan semakin tinggi fraksi volume 

seratnya maka tegangan semakin tinggi, hal ini dituntukkan pada fraksi volume 40 % 

besarnya tengangan bending yaitu 47,14 MPa, lebih kecil dibanding fraksi volume 50 

% yang sebesar 52,60 MPa. Sedangkan untuk fraksi volume 60 % besarnya tegangan 

56,88 MPa, yang lebih tinggi dari fraksi volume 40 % dan fraksi volume 50 %. Dari 

hasil diatas menunjukkan bila serat semakin banyak serat maka tegangan bendingnya 

semakin naik. Semakin meningkatnya kekuatan bending ini dikarenakan dimensi 

komposit yang semakin besar. Semakin banyak serat yang digunakan, dimensi 

komposit akan semakin besar pula. Hal ini disebabkan komposit yang semakin 

banyak seratnya tengangan bendingnya semakin melemah karena komposit cuma 

bertumpu pada serat saja, bila semakin bertambahnya serat, secara  otomatis 

mengurangi bahan pengikatnya yang menyebabkan ikut melemahnya pula bahan 

pengikat tersebut.  
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Gambar 4.6. Grafik modulus elastisitas bending 

Grafik di atas menunjukkan besarnya nilai modulus elastisitas (GPa) komposit 

serat nilon dan resin epoksi dengan variasi fraksi volume 40 %, fraksi folume 50 % 

dan fraksi volume 60 %.  

Dari grafik hubungan antara modulus elastisitas (GPa) serat nilon dan resin 

epoksi diatas, dapat diketahui bahwa pada komposit tersebut dengan fraksi volume   

40 % memiliki modulus elastisitas rata-rata sebesar 1,069 GPa, sedangkan fraksi 

volume 50 % menpunyai modulus elastisitas rata-rata sebesar 1,085 GPa, dan  fraksi 

volume 60 % mempunyai modulus elastisitas rata-rata sebesar 0,99 GPa. 

Secara umum dari grafik hubungan antara modulus elastisitas (GPa) dengan 

fraksi volume (%) serta berbagai uraian diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

besarnya nilai modulus elastisitas pada komposit serat nilon dan resin epoksi dengan 

variasi fraksi volume 40 %, 50 %, 60 % meningkat dari fraksi volume 40 % ke 50 %, 

sedangkan dari fraksi volume 50 % ke 60 % mengalami menurun secara signifikan 

seiring dengan bertambahnya serat yang dicampurkan.  
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D. Foto Makro Kegagalan Uji Bending 

Tujuan dilakukan foto makro untuk mengetahui kegagalan yang terjadi pada 

komposit. Selain itu, foto makro juga dilakukan untuk melihat patahan spesimen 

hasil pengujian bending. Foto–foto makro tersebut dapat dilihat pada gambar 

dibawah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    3 mm                          

                                                                                   Awal retak 

 Gambar  4.7. Kegagalan pada pengujian bending komposit dengan fraksi volume 40% 

 

        

 

 

 

 

               

                   3 mm   

                      Awal retak 

Gambar 4.8 Kegagalan Pengujian Bending Komposit Dengan Fraksi Volume 60 % 
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Gambar diatas menunjukkan kegagalan pada pengujian bending  komposit, 

dimana patahan terjadi dibagian bawah yang awal mulanya mengalami retak atau 

lepas dari  ikatannya terhadap serat didalamnya. Pada umumnya kelemahan komposit 

terhadap beban bending terletak pada  bagian komposit yang belum merata 

pemampatannya antara serat dan resinnya dibagian bawah pada spesimen.  Pada 

lapisan ini mempunyai kekuatan tarik maksimum dan akan mengalami kegagalan 

paling awal karena tidak mampu menahan tegangan tarik pada bagian bawah 

komposit, sehingga akan terjadi retak lebih awal. 

Kekuatan yang menahan beban maksimum terjadi pada bagain komposit yang 

ada didalamnya, yang banyak terjadi pencampuran antara serat dan resin secara 

merata. Setelah dibagian dalamnya tidak mampu menahan beban maka di bagian 

bawah tidak mampu menahan beban, maka akan terjadi retakan pada bagain bawah 

spesimen tersebut, dan merupakan retakan awal pada komposit. Setelah bagian 

bawah patah, kekuatan menahan beban menurun drastis.  
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BAB V 

  PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasar pada analisa dan perhitungan dari data-data yang diperoleh dari hasil 

pengujian tentang pengaruh penambahan variasi fraksi volume serat nilon pada 

matrik resin epoksi  maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Kekuatan tarik komposit serat nilon-metrik resin epoksi dengan penambahan 

variasi fraksi volume 40%, 50%, 60% yaitu sebesar 17,42-25,86 MPa. Mengalami 

kenaikan tegangan tarik komposit sebesar 48,45 %. Dari pengujian didapat regangan 

tarik sebesar 3,5-5 %, mengalami peningkatan  42,82 %. 

2. Kekuatan bending komposit serat nilon dan matrik resin epoksi tertinggi pada 

variasi fraksi volume 60% yaitu sebesar 57,95 MPa. Kekuatan bending komposit 

meningkat pada variasi fraksi volume 40 %, 50%, 60 % sebesar 11,7 %, yaitu 46,21- 

57,95 MPa. Modulus elastisitasnya menurun dari fraksi volume 40 %, 50%, 60 % 

sebesar 7,9 % dari 1069-990 MPa.  

 

B. SARAN  

1. Proses pembuatan komposit serat harus benar-benar diperhatikan sehingga akan 

menghasilkan komposit dengan kekuatan dann kekakuan yang tinggi. 

2. Penguat yang baik berupa serat sebaiknya dipilih yang seragam, baik dimensi 

maupun karakteristiknya. 

3. Penelitian komposit terutama dengan bahan serat sintetis sangat terbuka untuk 

lebih dikembangkan. 

56 
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Lampiran 1 

Perhitungan Fraksi Volume 

Ukuran cetakan panjang (p) 20 cm, lebar (l) 20 cm (l) dan tebal (t) 0,8 cm. 

Volume cetakan ( ctkV ): 

ctkV  = p x l x t 

 = 20 cm x 20 cm x 0,8 cm 

 = 320 cm3 

 

a. Fraksi volum serat 40 % 

Volume serat ( fV ): 

 fV  = 40 % x ctkV  

   = 40 % x 320 cm3 

   = 128 cm3 

 

Massa serat ( fm ): 

 fm  =  fρ  x fV  

   = 1,14 gr/cm3 x 128 cm3 

   = 145,9 gr 

Volume resin ( mV ): 

 mV  = 60 % x ctkV  

   = 60 % x 320 cm3 

   = 192 cm3 
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Volume katalis ( katalisV ):  

 katalisV  = mVx
100

1  

   = 1,92 cm3 

 
b. Fraksi volum serat 50 % 

Volume serat ( fV ): 

 fV  = 50 % x ctkV  

   = 50 % x 320 cm3 

   = 160 cm3 

Massa serat ( fm ): 

 fm  =  fρ  x fV  

   = 1,14 gr/cm3 x 160 cm3 

   = 182,4 gr 

Volume resin ( mV ): 

 mV  = 50 % x ctkV  

   = 50 % x 320 cm3 

   = 160 cm3 

Volume katalis ( katalisV ):  

 katalisV  = mVx
100

1  

   = 1,6 cm3 
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c. Fraksi volum serat 60 % 

Volume serat ( fV ): 

 fV  = 60 % x ctkV  

   = 60 % x 320 cm3 

   = 192 cm3 

Massa serat ( fm ): 

 fm  =  fρ  x fV  

   = 1,14 gr/cm3 x 192 cm3 

   = 218,8 gr 

Volume resin ( mV ): 

 mV  = 40 % x ctkV  

   = 40 % x 320 cm3 

   = 128 cm3 

Volume katalis ( katalisV ):  

 katalisV  = mVx
100

1  

   = 1,0 cm3 
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Lampiran 2     Data hasil pengujian bending dengan fraksi volume 40 % 
 

P (kg) P (kg) P (kg) Keterangan Defleksi 
(mm) SP  1 SP  2 SP  3  

0 0 0 0  
0.5 4,9 4,0 4,0  
1 9,4 7,8 7,9  

1,5 13,7 11,4 12,8  
2 17,5 16,3 17,0  

2,5 21,2 20,8 21,0  
3 24,8 26,7 25,6  

3,5 27,8 31,2 32,7  
4 33,1 37,3 36,8  

4,5 38,9 42,9 40,6  
5 41,7 47,9 43,3  

5,5 47,2 54,4 50,6  
6 54,6 59,8 57,8  

6,5 60,1 63,7 64,6  
7 64,3 69,2 68,6  

7,5 69,0 73,9 73,0  
8   73,8 78,6 76,4 P max 

8,5 79,2 70,1 71,3 P max 
9 68,2 59.4 50,3  

9,5 529,    
10     

10,5     
11     

11,5     
12     

12,5     
13     

13,5     
14     

14,5     
15     

15,5     
16     

16,5     
17     

17,5     
18     

18,5     
19     

19.5     
20     
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Data hasil pengujian bending dengan fraksi volume 50 % 
 

P (kg) P (kg) P (kg) Keterangan Defleksi 
(mm) SP  1 SP  2 SP  3  

0 0 0 0  
0.5 6,8 5,3 8,1  
1 12,6 11,0 13,3  

1,5 18,2 16,3 17,3  
2 24,4 20,4 23,7  

2,5 30,5 25,4 26,7  
3 34,5 29,2 30,8  

3,5 39,7 32,0 34,2  
4 46,2 36,2 39,8  

4,5 50,1 40,7 43,4  
5 54,7 44,9 48,3  

5,5 60,9 49,6 52,2  
6 65,8 53,1 57,0  

6,5 70,2 58,4 63,1  
7 75,6 62,4 67,7  

7,5 80,1 68,2 71,8  
8 84,5 73,0 78,2  

8,5 88,8 77,2 82,8 P max 
9 71,6 81,7 87,2 P max 

9,5 65,2 84,9 72,1 P max 
10  72,6 68,7  

10,5  65,1 63,0  
11     

11,5     
12     

12,5     
13     

13,5     
14     

14,5     
15     

15,5     
16     

16,5     
17     

17,5     
18     

18,5     
19     
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Data hasil pengujian bending dengan fraksi volume 60 % 
 

P (kg) P (kg) P (kg) Keterangan Defleksi 
(mm) SP  1 SP  2 SP  3  

0 0 0 0  
0.5 5,0 7,6 7,3  
1 13,1 12,8 14,8  

1,5 21,0 18,4 19,8  
2 28,0 23,6 23,2  

2,5 34,1 28,9 27,3  
3 41,1 31,2 31,6  

3,5 47,6 35,3 34,1  
4 54,3 39,1 37,4  

4,5 59,8 43,2 40,2  
5 65,0 47,1 44,4  

5,5 69,0 50,1 48,3  
6 73,2 54,8 51,0  

6,5 77,8 59,0 56,6  
7 80,0 63,7 59,8  

7,5 83,9 69,2 63,1  
8 86,6 73,1 67,4  

8,5 88,8 78,6 70,7  
9 90,1 82,8 74,2  

9,5 91,2 87,6 79,3  
10 93,5 91,0 85,0 P max 

10,5 72,1 95,8 87,6 P max 
11 65,9 81,1 90,8  

11,5  73,2 92,8 P max 
12   79,4  

12,5   62,1  
13     

13,5     
14     

14,5     
15     

15,5     
16     

16,5     
17     

17,5     
18     

18,5     
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Lampiran 3 

Perhitungan kekuatan tarik Komposit  

A. Perhitungan Tegangan Tarik Komposit 

1. Tegangan tarik dengan variasi fraksi volume 40% 

Spesimen I 

uσ = 
0A

Fu  

 = 
280

8,97,142
mm

xkg    

 = 280
46,1398

mm
N  

 = 17,48 MPa 

Spesimen II 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,9132

mm
xkg    

 = 280
6,1293

mm
N  

 = 16,17 MPa 

Spesimen III 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,99,152

mm
xkg    
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 = 280
6,1489

mm
N  

 = 18,62 Mpa 

uσ rata-rata tegangan dengan variasi fraksi volume 40% adalah 17,42 

Mpa. 

2. Tegangan tarik dengan variasi fraksi volume 50% 

Spesimen I 

uσ = 
0A

Fu  

 = 
280

8,96,180
mm

xkg    

 = 280
88,1769

mm
N  

 = 22,12 MPa 

 
Spesimen II 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,97,188

mm
xkg    

 = 280
26,1849

mm
N  

 = 23,11 MPa 
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Spesimen III 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,94,196

mm
xkg    

 = 280
72,1924

mm
N  

 = 24,05 Mpa 

uσ rata-rata tegangan dengan variasi fraksi volume 50% adalah 23,09 

Mpa. 

3. Tegangan tarik dengan variasi fraksi volume 60% 

Spesimen I 

uσ = 
0A

Fu  

 = 
280

8,9212
mm

xkg    

 = 280
6,2077

mm
N  

 = 25,97 MPa 

 
Spesimen II 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,9240

mm
xkg    
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 = 280
2352

mm
N  

 = 26,13 Mpa 

 

Spesimen III 

uσ = 
0A

Fu  

 = 280
8,9208

mm
xkg    

 = 280
4,2038

mm
N  

 = 25,48 Mpa 

uσ rata-rata tegangan dengan variasi fraksi volume 60% adalah 23,95 

Mpa. 

B. Perhitungan Persen Elongation Komposit 

1 Variasi fraksi volume 40% 

Spesimen I 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

7,1 x
mm
mm  

  = 3,4 % 

Spesimen II 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  
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  = %100
50

9,1 x
mm
mm  

  = 3,8 % 

 

Spesimen III 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

7,1 x
mm
mm  

  = 3,4 % 

% EL rata-rata dengan fraksi volume 40% adalah 3,53 % 

2 Variasi fraksi volume 50% 

Spesimen I 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

0.2 x
mm
mm  

  = 4 % 

Spesimen II 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

2,2 x
mm
mm  

  = 4,4 % 

Spesimen III 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  
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  = %100
50

1,2 x
mm
mm  

  = 4,2 % 

% EL rata-rata dengan fraksi volume 40 % adalah 4,2 % 

3 Variasi fraksi volume 60% 

Spesimen I 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

3,2 x
mm
mm  

  = 4,6 % 

Spesimen II 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

7,2 x
mm
mm  

  = 5,6 % 

Spesimen III 

% EL  = %100
0

x
l

lΔ  

  = %100
50

5,2 x
mm
mm  

  = 5 % 

% EL rata-rata dengan fraksi volume 60% adalah 5 % 
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Lampiran 4 

Grafik Tegangan Regangan Komposit 

 

1. Grafik uji tarik pada komposit fraksi volume 40% 

Spesimen 1 

 

Spesimen 2 

 

Spesimen 3 

 

uF  = 142 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  17,48 MPa 
lΔ  =  1,9 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,038 

uF  =  152,9 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  18,62 MPa 
lΔ  =  1,7 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,034 

uF  =  132 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  16,17 MPa 
lΔ  =  1,7 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,034 
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2. Grafik uji tarik pada komposit fraksi volume 50% 

Spesimen 1 

 

Spesimen 2 

  

Spesimen 3 

  

 

uF  =  180,6 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  22,12 MPa 
lΔ  =  2,1 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,042 

uF  =  188,7 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  23,11 MPa 
lΔ  =  2,2 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,044 

uF  =  196,2 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  24,05 MPa 
lΔ  =  2,0 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,04 
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3. Grafik uji tarik pada komposit fraksi volum 60% 

Spesimen 1 

 

Spesimen 2 

 

Spesimen 3 

 

uF  =  240 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  26,13 MPa 
lΔ  =  2,5 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,05 

uF  =  208 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  25,48 MPa 
lΔ  =  2,7 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,054 

uF  =  212 kg 

0A  =  80 mm2 

uσ  =  25,97 MPa 
lΔ  =  2,3 mm 

0l  =  50 mm 
% EL =  0,046 
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Lampiran 5 

Data dan hasil pengujian bending 

1. Berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan momen fraksi volume 

40% 

M  = ¼  P. L  

= ¼ x 776,16 Nx 0.1 m 

            = 19,404 Nm = 19404 Nmm 

2. Berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan tegangan bending (S), 

specimen serat nilon acak-epoksi resin dengan fraksi volume 40%.  

σ b = 
mm22 9x mm30x 2

mm 100Nx  776,16 x 3
bd 2

3.PL
=  

  = 
mm 4860

N 232848 Mpa 47,91 =  

3. Berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan moduus elastisitas (Eh), 

specimen serat nilon acak-epoksi resin denga fraksi volume 40%.   

mm3

3

3

3

f (9)mmx  30 x 4
N/mm 97,02 . mm (100)

4bd
mLE ==  

 = MPa 1109,05
mm 87480

N 97020000
=  

 =  1,109 GPa 

4. Berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan kekakuan bending (D) 

D  = E . I  

 = 1,06983 MPa x 22,5 mm2 

 = 24,071175 Nmm2 
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Lampiran 6 

Tabel lembar pengolahan  data spsimen uji tarik  

Fraksi volume 40 %  
No  p (kg)  P (N) L (mm)  b (mm)  L0 (mm)   )(mmLΔ A0(mm2) ε  (%)  σ (mpa) E(mpa)  
1 142.7 1398 80 10 50 1,9 800 3,8 17.48 460 
2 132 1294 80 10 50 1.7 800 3.4 16.17 475.5 
3 152.9 1490 80 10 50 1.7 800 3.4 18.62 547.6 

Fraksi volume 50 %  
No  p (kg)  P (N) L (mm)  b (mm)  L0 (mm)   )(mmLΔ A0(mm2) ε  (%)  σ (mpa) E(mpa)  
1 180.6 1770 80 10 50 2.1 800 4.2 22.12 526.6 
2 188.7 1849 80 10 50 2.2 800 4.4 23.11 526.2 
3 196.4 1925 80 10 50 2.0 800 4 24.05 601.3 

Fraksi volume 60 %  
No  p (kg)  P (N) L (mm)  b (mm)  L0 (mm)   )(mmLΔ A0(mm2) ε  (%)  σ (mpa) E(mpa)  
1 212 2078 80 10 50 2.3 900 4.6 25,97 565,5 
2 240 2352 80 10 50 2.5 900 5 26.13 522.6 
3 208 2038 80 10 50 2,7 900 5,4 25,48 471,8 
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LAMPIRAN  7 

Tabel lembar pengolahan  data spsimen uji bending 

 

Fraksi volume 40 %  

No Specimen  d' (tebal) 
mm 

b (lebar) 
mm 

L 
span 

Defleksi 
mm 

P 
N 

Gradien 
N/mm 

S 
Mpa 

Eb 
GPa 

1 1 9 30 100 8 776,16 97,02 47,91 1,109 
2 2 9 30 100 8,5 766,36 90,16 47,30 1,030 
3 3 9 30 100 8 748,72 93,59 46,21 1,069 

Fraksi volume 50 %  

No Specimen  d' (tebal) 
mm 

b (lebar) 
mm 

L 
span 

Defleksi 
mm 

P 
N 

Gradien 
N/mm 

S 
Mpa 

Eb 
GPa 

1 1 9 30 100 8,5 870,24 102,38 52,71 1,170 
2 2 9 30 100 9,5 832,02 87,81 51,35 1,001 
3 3 9 30 100 9 854,56 94,95 52,75 1,095 

Fraksi volume 60 %  

No Specimen  d' (tebal) 
mm 

b (lebar) 
mm 

L 
span 

Defleksi 
mm 

P 
N 

Gradien 
N/mm 

S 
Mpa 

Eb 
GPa 

1 1 9 30 100 10 916,3 91,63 56,56 1,047 
2 2 9 30 100 10,5 938,84 89,41 57,95 1,022 
3 3 9 30 100 11,5 909,44 79,08 56,13 0,903 
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