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ABSTRAK 

Razzak, Andri Agustian, 2017. Judul “Pengaruh Fraksi Volume Terhadap 

Kekuatan Impak dan Foto Mikro Komposit Campuran Serat Kelapa dan Durian”.

Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Rusiyanto, S.Pd., M.T. dan Dr. Rahmat Doni Widodo, S.T., M.T. 

Kata Kunci : komposit serat,fraksi volume serat,kekuatan impact. 
  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fraksi 

volume serat dan perlakuan alkali terhadap kekuatan impact dan foto mikro 

komposit campuran serat kelapa dan serat durian.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

statistik dekriptif, yaitu hasil dari beberapa pengujian dihitung nilai impact-nya 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Bahan penelitian adalah serat 

kulit durian dan serat sabut kelapa sebagai bahan penguat komposit, resin epoxy
jenis Bisphenol A-epichlorohydrin sebagai matrik, dicampur dengan hardener 
jenis Polyaminoamide dan diberi perlakuan serat berupa perendaman larutan 

NaOH 5% selama 1 jam. Pembuatan komposit dilakukan dengan cara press hand 
lay-up.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan impact rata-rata untuk resin 

epoxy tanpa serat adalah sebesar 0,0294 J/mm². Nilai impact rata-rata komposit 

dengan variasi fraksi volume serat kulit durian 20% dan serat sabut kelapa 30% 

yaitu sebesar 0,0784 J/mm². Nilai impact rata-rata komposit dengan variasi fraksi 

volume serat kulit durian 20% dan serat sabut kelapa 40% yaitu sebesar 0,0866 

J/mm². Nilai impact rata-rata komposit dengan variasi fraksi volume serat kulit 

durian 20% dan serat sabut kelapa 50% yaitu sebesar 0,1150 J/mm². Nilai rata-rata 

kekuatan impact tertinggi dihasilkan dari komposit dengan fraksi volume serat 

kulit durian 20% dan serat sabut kelapa sebesar 50% yaitu mencapai 0,1150 

J/mm². Peningkatan energi serap impact dan kekuatan impact secara signifikan 

terjadi pada fraksi volume serat sabut kelapa 50% dan fraksi volume serat kulit 

durian 20%. Fenomena yang terjadi pada spesimen serat adalah fiber pull out
sedangkan pada spesimen epoxy mengalami patah getas dan spesimen bumper
mengalami patah ulet. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan pengamatan fenomena 

yang terjadi selama proses penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

semakin besar penambahan fraksi volume serat terhadap komposit, maka semakin 

besar nilai kekuatan impact yang dihasilkan. Penambahan serat sabut kelapa dan 

serat kulit durian meningkatkan kekuatan impact komposit matrik epoxy.

Perlakuan alkali berpengaruh terhadap karakteristik serat dimana permukaan serat 

menjadi lebih bersih.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dunia automotif merupakan industri yang berkembang sangat pesat, salah 

satu hal yang menjadi perhatian adalah pemilihan jenis dan kualitas bahan baku 

material untuk pembuatan komponen kendaraan. Pembuatan komponen tersebut 

meliputi beberapa jenis material yang menjadi bahan baku utama seperti baja dan 

plastik. Komponen bumper dan dashboard mobil menjadi salah satu contohnya, 

selama ini bahan baku didominasi oleh penggunaan material plastik berupa 

polypropylene (PP) dan polyethylene (PE). Menurut Satoru (2010: 1) “lebih dari 

setengah material plastik yang digunakan dalam pembuatan komponen automotif

adalah polypropylene (PP), dikarenakan harganya yang cukup terjangkau dan 

memiliki mampu cetak yang baik”. Selain itu, beberapa komponen lainnya dibuat 

menggunakan bahan material lain berupa baja. 

 Beberapa tahun terakhir perkembangan dunia automotif berfokus pada 

upaya untuk menurunkan total biaya, terutama biaya operasional kendaraan 

dengan cara penurunan berat kendaraan sehingga mengurangi konsumsi bahan 

bakar, hal ini berpengaruh besar kepada pemilihan jenis material bahan baku 

pembuatan komponen kendaraan yang dipertimbangkan dari sisi berat material 

tersebut terhadap berat kendaraan hasil produksi. Para engineer dan perusahaan-

perusahaan manufaktur automotif berlomba-lomba untuk menurunkan berat 

kendaraan melalui upaya peningkatan performa material dan subtitusi dengan 

material yang lebih ringan (Reinforced Plastics, 2004: 26-32).
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European Alliance for Thermoplastics Composites (EATC) melaporkan 

pada tahun 2010, rata-rata berat mobil ukuran sedang diperkirakan dapat 

diturunkan dari 1.400 kg menjadi 1.150 kg dengan pemanfaatan material baru 

yang bersifat lebih ringan, dalam hal ini adalah pemanfaatan plastik yang 

meningkat 19% dari total berat kendaraan, serta penurunan sebanyak 10% berat 

dari subtitusi baja dengan material lain (Reinforced Plastics, 2003: 8). Hal ini 

membuka kesempatan bagi material-material lain yang memiliki kemampuan 

mekanik yang baik untuk menjadi bahan baku alternatif pembuatan komponen 

kendaraan, salah satu diantaranya adalah komposit. 

 Komposit sendiri saat ini menjadi salah satu material yang diunggulkan 

sebagai bahan baku pembuatan komponen kendaraan, khususnya mobil. Bledzki 

(2006: 453) menjelaskan bahwa ada banyak perusahaan automotif yang telah 

menggunakan komposit berpenguat serat alam untuk berbagai komponen mobil 

yang mereka produksi, diantaranya adalah Audi, BMW, FIAT, Opel, Peugeot, 

Ford, Mitshubishi, Volkswagen, SEAT, Volvo, Renault dan Rover. Selain beberapa 

produsen diatas, komponen pada mobil seri E-Class keluaran Mercedes-Benz 

juga menggunakan komposit berpenguat serat alam sebagai bahan material 

pembuatan komponen yang mencapai 50 jenis komponen kendaraan. Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi komposit berpenguat serat alam sebagai bahan 

material pembuatan komponen kendaraan sangat besar. 

 Potensi tersebut menyebabkan penelitian tentang penggunaan serat alam 

sebagai bahan penguat pada komposit meningkat pesat. Beberapa jenis serat alam 

yang sudah pernah diteliti diantaranya adalah serat sabut kelapa dan serat kulit 



3 
 

 
 

durian. Wambua (2003: 1261) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kekuatan 

tarik dan modulus komposit meningkat seiring dengan meningkatnya fraksi 

volume serat sabut kelapa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan serat sabut kelapa sebagai bahan penguat komposit berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kekuatan mekaniknya. Hasil serupa juga terjadi pada 

penambahan serat kulit durian untuk bahan penguat komposit sebagimana 

dikemukakan oleh Triono (2010), bahwa penambahan serat kulit durian pada 

pengujian kekuatan tarik komposit mempunyai nilai kekuatan yang meningkat 

dibandingkan dengan kekuatan komposit yang tidak diperkuat dengan serat kulit 

durian.  

 Hasil dari kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa penambahan serat 

kulit durian dan serat sabut kelapa meningkatkan kekuatan mekanik komposit, 

namun sifat mekanik dari kedua serat masih bisa ditingkatkan dengan berbagai 

cara maupun perlakuan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggabungkan kedua jenis serat sebagai bahan penguat komposit membentuk 

komposit serat gabungan atau yang disebut hybrid fiber composite, maka 

dimungkinkan akan menghasilkan komposit dengan sifat mekanik baru yang 

diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan komposit yang diperkuat dengan 

salah satu jenis serat saja. Perbandingan komposisi untuk campuran serat perlu 

diteliti dengan mencoba beberapa variasi fraksi volume agar dapat mengetahui 

ukuran perbandingan yang menghasilkan kekuatan mekanik tertinggi. Semakin 

baik sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu komposit maka akan semakin besar 

potensi penggunaanya sebagai bahan baku pembuatan komponen kendaraan, 
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karena pada beberapa jenis komponen kendaraan contohnya bumper mobil, 

membutuhkan kekuatan impact yang baik sehingga upaya untuk meningkatkan 

kekuatan impact komposit perlu dilakukan. Penilitan yang akan dilakukan yaitu 

pembuatan komposit dengan bahan penguat berupa dua jenis serat yaitu serat 

sabut kelapa dan serat kulit durian yang ditujukan sebagai bahan baku pembuatan 

bumper mobil. Pada penelitian ini digunakan resin epoxy sebagai matrik. Agar 

penelitian ini lebih terfokus maka peneliti hanya meneliti serat sabut kelapa dan 

serat kulit durian yaitu dari variasi penambahan fraksi volume serat  pada matriks 

resin epoxy, dimana komposisi serat kulit durian ditentukan berdasarkan nilai 

awal terjadinya peningkatan sifat mekanik yang signifikan pada hasil uji tarik 

penelitian sebelumnya yaitu sebesar 20%. Variasi fraksi volume serat sabut kelapa 

sebesar 30%, 40% dan 50% ditentukan berdasarkan penelitian terdahulu dimana 

penggunaan serat sebagai penguat komposit yaitu berkisar antara 0% sampai 50%, 

sehingga peneliti mengambil 3 variasi tertinggi. 

B. Identifikasi Masalah.

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya subtitusi material baja dengan material lain yang lebih ringan  

yaitu komposit sebagai bahan baku pembuatan komponen kendaraan 

menyebabkan penelitian tentang komposit perlu dilakukan. Salah satu 

jenis komposit yang digunakan yaitu komposit berpenguat serat alam. 
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2. Kekuatan mekanik komposit perlu ditingkatkan untuk pemafaatan sebagai 

material subtitusi pengganti baja dalam pembuatan komponen kendaraan 

3. Perlunya penelitian mengenai perbandingan fraksi volume serat sabut 

kelapa dan serat kulit durian sebagai serat gabungan penguat komposit. 

C. Pembatasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Serat alam yang digunakan adalah serat sabut kelapa dan serat kulit durian. 

2. Pengujian mekanik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji impact

charpy dan uji struktur mikro. 

3. Fraksi volume serat kulit durian yaitu sebesar 20%. 

4. Variasi fraksi volume serat sabut kelapa yaitu 30%, 40% dan 50%. 

5. Perlakuan alkali menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 5%. 

6. Matrik yang digunakan adalah matrik epoxy.  

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil foto mikro komposit campuran serat kelapa dan durian 

 berbahan matrik epoxy. 

2. Bagaimana pengaruh penambahan fraksi volume serat sabut kelapa dan 

 serat kulit durian terhadap kekuatan impact charpy komposit matrik

epoxy. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil foto mikro komposit campuran serat kelapa dan 

 durian berbahan matrik epoxy. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan fraksi volume serat sabut kelapa 

 dan serat kulit durian terhadap kekuatan impact charpy komposit matrik 

 resin epoxy. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai peningkatan sifat 

 mekanik komposit melalui penggunaan dua jenis serat alam yaitu serat 

 sabut kelapa dan serat kulit durian. 

2. Memperoleh data kekuatan impact charpy dari komposit serat sabut kelapa 

 dan serat kulit durian, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

 baku alternatif ramah lingkungan dan ekonomis dan dapat diterapkan 

 sebagai pengganti komposit sintetis maupun bahan non komposit. 

 3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaaya perkembangan 

 ilmu pengetahuan dibidang ilmu bahan pembuatan komposit berpenguat 

 serat alam. 
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BAB II` 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Komposit 

 Komposit terdiri dari dua jenis material berbeda yang dibuat pada skala 

makroskopik dimana ketika digabungkan akan meningkatkan sifat bahan yang 

lebih baik daripada sifat dari masing–masing bahan pembentuknya. “beberapa 

sifat dapat diubah dengan membentuk komposit tersebut seperti kekakuan, 

kekuatan, reduksi massa, anti korosi, sifat thermal, kelelahan, dan keausan” 

(Reddy,1945). Surdia dan Saito (1985: 280) menyatakan bahwa “pada umumnya 

bahan komposit adalah kombinasi dari dua atau lebih bahan yang memiliki 

sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing–masing komponennya, 

berbeda bentuk baik secara fisika maupun kimia dan tidak saling melarutkan 

antara materialnya”. Sementara itu, Van Vlack (1985: 591) mengatakan bahwa 

“komposit terdiri dari dua (atau lebih) bahan yang berbeda yang membentuk suatu 

kesatuan”.

2. Klasifikasi Komposit

 Klasifikasi komposit dapat dibentuk dari sifat dan stukturnya. Schwartz, 

(1984) dalam Rusmiyatno (2007) menjelaskan bahwa “bahan komposit dapat 

diklasifikasikan kedalam beberapa jenis”.  

 Komposit dapat dibedakan berdasarkan matrik pembentuknya dan jenis 

bahan penguatnya.
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Berdasarkan matrik pembentuknya komposit dibagi menjadi: 

1. CMC = Ceramic Matrix Composite 

CMC atau komposit keramik yaitu komposit yang menggunakan bahan 

keramik sebagai matrik pembentuknya. 

2. PMC = Polymer Matrix Composite 

PMC atau komposit polimer yaitu komposit yang menggunakan bahan 

polimer atau plastik sebagai matrik pembentuknya. 

3. MMC = Metal Matrix Composite

MMC atau komposit logam yaitu komposit yang menggunakan bahan 

logam sebagai matrik pembentuknya. 

Berdasarkan bahan penguatnya (reinforce) komposit dibedakan menjadi: 

1. Penguat serat 

 Komposit Serat (Fibrous Composite) 

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). Serat yang digunakan sebagai penguat komposit memiliki 

beberapa ketentuan diantaranya mempunyai diameter yang lebih kecil dari 

diameter matrik namun harus lebih kuat, dan memiliki tegangan tarik yang 

tinggi. 
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2. Penguat Partikuler 

 Komposit Partikel (Particulate Composite) 

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. 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.  

3. Serat Alam / Natural Fiber

Salah satu jenis komposit yang mulai banyak digunakan adalah komposit 

dengan penguat berupa serat alam. “Potensi penggunaan komposit berpenguat 

serat alam sangat besar dan akan terus meningkat karena memiliki banyak sifat 

yang menguntungkan dibandingkan dengan serat sintetis” (Saxena, 2011: 121).

Serat alam merupakan serat yang diperoleh dengan cara memproses bagian 

dari hewan, tumbuhan dan mineral. Serat alam dari tumbuhan biasanya didapat 

dengan memproses bagian batang, daun, akar dan juga kulit. Contoh serat tersebut 

diantaranya adalah rami kasar (flax), rami halus (hemp), goni (jute), kapas 

(cotton), kapuk, sabut kelapa (coco fiber) dan serat kulit durian (durian skin 
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fiber). Dalam penelitian ini, serat alam yang akan digunakan adalah serat sabut 

kelapa dan serat kulit durian. 

4. Serat Kulit Durian (Durian Skin Fiber) 

Nur Aimi et al., (2014) menerangkan bahwa buah durian atau yang memiliki 

bahasa latin Durio zibethinus murray disebut sebagai raja dari semua buah (king 

of fruits) dan menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi para petani lokal di 

negara Thailand, Malaysia dan Indonesia. Selama ini pemanfaatan durian hanya 

dimanfaatkan sebagai tanaman buah sedangkan untuk bagian kulit buah hanya 

menjadi limbah, padahal dalam satu buah durian mengandung sekitar 60 – 70% 

serat kulit durian / Durian Skin Fiber (DSF). 

Manshor et al., (2014) mengungkapkan, dari data yang diambil mentri 

pertaniaan dan industri Malaysia, produksi buah durian diperkirakan mencapai 

320.164 MT (Metrik Ton). Produksi pada tahun 2013 tersebut 20.000 lebih 

banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada setiap satu buah durian, hanya 

sekitar 50-65 % daging buah yang dikonsumsi, itu artinya ada sekitar 45-55 % 

yang dianggap sebagai bahan yang terbuang termasuk kulit,biji dan bagian lain. 

Kemudian dari 250.000 MT, 60-70% setara dengan 85.000 MT yang terbuang 

tersebut dikumpulkan. Pada umumnya, dari 1kg kulit durian yang terbuang, 

mengandung 40% serat kulit durian yang dapat dimanfaatkan. 

Limbah ini memiliki potensi yang baik untuk dapat dimafaatkan sebagai 

bahan produk biomasa melalui penggabungan sebagai pengisi (filler) atau 

penguatan kedalam matriks polimer. Penamabahan serat kedalam bahan polimer 
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harus mampu meningkatkan kinerja bahan dasar dan juga mengurangi kepadatan 

serta menurunkan biaya akhir produk. Serat kulit durian hampir sama dengan serat 

alam lainnya dimana pada serat kulit durian menggandung selulosa, hemiselulosa, 

lignin dan komponen lain. 

Masrol et al., (2015) meneliti tentang sifat mekanik kimiawi yang dimiliki 

oleh kulit durian berserta serat kulit durian. Kandungan kimia pada durian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 komposisi kimia pada kulit durian dan serat kulit durian 

(Masrol et al., 2015) 

Chemical Composition Standard

Dried 

durian 

peel (%)

Dried 

durian peel 

fiber (%)

Durian

peel 

(%)

Ash content TAPPI-T211-om-93 5,5 4,3 4,35

Alkohol-benzene-

solubility
TAPPI-T211-om-93 13,4 11,5 -

Ethanol-benzene-

solubility
TAPPI-T211-om-93 - - 16,65

Ethanol solubility TAPPI-T211-om-93 - - 2,68

Lignin(ash corrected) TAPPI-T211-om-93 10,9 10,7 15,45

Holocellulose Acid Chlorite’s Browing 47,1 54,2 73,54

a-cellulose TAPPI-T211-om-93 31,6 35,6 60,45

Hemi-cellulose - 15,5 18,6 13,09

5. Serat Sabut Kelapa (Coco Fiber) 

Sabut kelapa adalah serat yang diambil dari penutup luar yang berserat dari 

buah kelapa dan merupakan tanaman asli daerah tropis. Sabut juga dianggap 

sebagai serat biji, meskipun penampilannya serupa dengan serat dari kulit pohon 
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dengan selulosa (sekitar 44%), lignin (45%), pektin dan senyawa terkait (3%), 

serta air (5%). Dengan kandungan lignin yang lebih tinggi membuat serat lebih 

keras dan kaku. 

Serat sabut kelapa memiliki kekuatan dan modulus elastisitas yang rendah 

dibandingkan dengan beberapa jenis serat alam lainnya, namun elongasi paling 

tinggi diantara serat-serat lainnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Sifat mekanik serat kelapa dan beberapa serat lain 

(Najib, 2010) 

Fiber Properties
Tensile 

Strenght
(MPa)

Young’s 
Modulus

(GPa)

Elongation 
(%)

Density
(gr/cm³)

Diameter
(µm)

Length
(mm)

Ramie 
bast

1050 61,5 3,6 – 3,8 1,5 – 1,6 40 - 80 6 - 26

Kenaf 
bast 930 53 1,6 1,4 200 2 - 6

Coco 
Shell 175 4 - 6 25 1,2

100 -

400
-

Sisal 
leaf 835 9,4 - 22 2 - 4

1,16 –

1,5
50 - 200 1 -5

Banana
bast 540 - 3 1,3 50 - 250 -

Penampang membujur dan penampang melintang dari serat sabut kelapa 

ditunjukkan pada Gambar 1.1 dimana ada banyak rongga di dalam serat, dan kira-

kira sepertiga dari sebagian besar serat diisi oleh udara. Udara yang terperangkap 

ini menimbulkan ketahanan dari serat, membuat serat dapat terapung di air, dan 

meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk air agar dapat menembus serat. Sifat 
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sabut kelapa adalah kurang dapat dipengaruhi oleh kondisi basah dibanding serat 

keras lainnya.  

Ketebalan serat sabut kelapa membatasi produk yang dapat dibuat oleh sabut 

menjadi kasar dan berat. Kekuatan sabut kelapa tidak tinggi,tetapi nilai elongasi 

lebih tinggi dibandingkan dengan serat nabati lainnya, hingga 15-40%, juga 

kurang rentan terhadap keriput dan rusak karena rongga berisi udara. Sabut kelapa 

dapat menahan paparan semua jenis cuaca, sehingga serat praktis untuk digunakan 

diluar ruangan. 

Gambar 1.1 (a)Penampang membujur , (b)Penampang melintang 

(Najib, 2010) 

6. Penempatan Arah Serat 

Gibson (1994) mengatakan bahwa “untuk memperoleh komposit yang kuat 

harus dapat menempatkan serat dengan benar”. Berdasarkan penempatan serat,  

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 
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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. 

Tipe ini dibedakan lagi menjadi tiga yaitu: 

a) Aligned discontinuous fiber 

b) Off-axis aligned discontinuous fiber 

c) Randomly oriented discontinuous fiber 

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 di bawah dari penguatan dengan serat lurus pada jenis 

serat yang sama. 

4. Hybrid Fiber Composite

 Merupakan komposit gabungan antara tipe serat lurus dengan serat acak. 

Tipe ini digunakan supaya dapat mengganti kekurangan sifat dari kedua tipe serat 

yang ada dan dapat menggabungkan kelebihannya. Dalam penelitian ini, komposit 

yang akan dibuat dibentuk sesuai dengan tipe hybrid dimana komposit merupakan 

gabungan dari dua buah serat, dalam hal ini serat yang dgunakan adalah serat 

sabut kelapa dan serat kulit durian. Serat sabut kelapa disusun dengan tipe lurus 
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atau continuous sedangkan serat kulit durian disusun dengan tipe acak atau 

chopped. 

Continuous Fiber Composite              Woven Fiber Composite 

Randomly oriented discontinuous fiber             Hybrid fiber composite

Gambar 2.2 Tipe Komposit serat 

(Gibson. 1994) 

7. Matrik 

Reddy (1945) menjelaskan bahwa “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”. Matrik 

memiliki kekuatan yang masing-masing seperti halnya kekuatan pada setiap jenis 

serat yang berbeda beda. Matrik dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan fasa 

pembentuknya, yaitu: 
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1. PMC (Polymer Matrix Composite) 

 Merupakan komposit yang menggunakan material polimer sebagai fasa 

pengisi matrik. Contoh:  Fiberglass dan polymer diperkuat dengan serat 

karbon. Bahan Polimer yang sering digunakan sebagai material matrik dalam 

komposit ada dua macam adalah thermoplastic dan termoset. Thermoplastic 

dan termoset ada banyak macam jenisnya yaitu:  

a. Thermoplastic 

− 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.

2. CMC (Ceramic Matrix Composite) 

Merupakan komposit yang menggunakan material keramik sebagai fasa 

pengisi matrik. Contoh: Karbon/Gelas, Boron 
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3. MMC (Metal Matrix Composite) 

Merupakan komposit yang menggunakan material metal sebagai fasa 

pengisi matrik. Contohnya: Karbon/Alumunium, Boron/Alumunium. 

8.  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 jenis  

katalis yang digunakan adalah katalis jenis metil ethyl katon peroxide (MEKPO)

yang berbentuk cair, berwarna bening. Semakin banyak katalis yang ditambahkan 

maka akan semakin cepat 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 ºC – 90 ºC. Panas ini cukup untuk mereaksikan resin 

sehingga diperoleh kekuatan dan bentuk plastik yang maksimal sesuai dengan 

bentuk cetakan yang diinginkan.

9. Resin Epoxy

Salah satu jenis matriks sering digunakan adalah resin epoxy. Resin epoxy 

mempunyai kegunaan yang luas dalam indutri kimia teknik, mekanik, dan sipil 

sebagai bahan perekat, cat pelapis, dan benda-benda cetakan. Selain itu resin 

epoxy mempunyai kekuatan yang tinggi, resin epoxy juga mempunyai ketahanan 

kimia yang baik.  
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Ethoxyline resins atau yang lebih dikenal dengan resin epoxy memiliki 

karakteristik dari 1,2-epoxy grup (I) per molekul Brydson (1999: 744). 

O 

Rumus molekul :   CH         CH 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Epoxy

(Brydson. 1999) 

Resin epoxy memiliki beberapa sifat dan ditunjukkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Spesifikasi Resin Epoxy

(Rusmiyatno, 2007) 

Sifat-sifat Satuan Nilai Tipikal

Massa jenis gr/cm³ 1,17

Penyerapan air (suhu tuang) ºC 0,2

Kekuatan tarik Kgf/mm² 5,95

Kekuatan tekan Kgf/mm² 14

Kekuatan lentur Kgf/mm² 12

Temperatur Pencetakan ºC 90

10. Fraksi Volume Komposit 

Dalam proses pembuatan komposit, salah satu yang harus dilakukan sebelum 

memulai proses pembuatan komposit adalah menentukan dan menghitung 

komposisi matrik dan serat yang akan digunakan. Perbandingan antara matrik 

dengan serat akan menentukan karakteristik mekanik dari komposit tersebut 

(Matasina M et al.  2014: 51). Umumnya perbandingan tersebut dapat ditunjukkan 

H         H 
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dalam bentuk fraksi volume serat  (νƒ) atau fraksi berat serat  (wƒ). Formulasi 

kekuatan komposit sering lebih banyak menggunakan fraksi volume serat. 

Berthelot J.M (1999: 11-12) mengatakan “fraksi volume serat dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut”.

Rumus menghitung volume serat (νƒ):

νƒ = Vf x Vc ................................................................................................(1.1) 

Rumus menghitung volume matrik (νm):

νm  = Vm x Vc .............................................................................................(1.2) 

Rumus menghitung massa serat (mƒ):

mƒ = νf x �ƒ ...............................................................................................(1.3) 

Rumus menghitung massa matrik (mm):

mm = νm x �m ........................................................................................(1.4)

Keterangan: 

νƒ = volume serat (cm³) 

Vf = Fraksi volume serat (%) 

Vc = Volume komposit (cm³)

νm = Volume matrik (cm³)
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Vm = Frkasi volume matrik (%)

mƒ = massa serat (gr)

�ƒ = massa jenis serat (gr/cm³)

Mm = masa matrik (gr)

�m = masa jenis matrik (gr/cm³) 

 Analisis teoritis mengenai karakteristik mekanik komposit berdasarkan 

pada bahwa ikatan antar matrik dan serat terjadi secara baik, meskipun pada 

kenyataanya tidak demikian, karena pergeseran antara deformasi dan muka pasti 

terjadi dalam komposit akibat pembebanan. 

11. Perlakuan Alkali 

Sifat mekanik dan fisik dari komposit yang diperkuat serat tergantung pada 

beberapa parameter, salah satunya adalah perlakuan pada serat yaitu perlakuan 

alkali (NaOH). Perlakuan NaOH pada serat dilakukan dengan tujuan untuk 

membersihkan permukaan serat dari kotoran dan getah yang menempel sehingga 

ikatan antar permukaan antara serat dan matrik menjadi lebih baik. Selain 

mempunyai banyak keuntungan, serat alam juga memiliki banyak kelemahan, 

diantaranya adalah kekuatannya yang rendah khususnya terhadap beban kejut, 

kehandalannya juga rendah, tidak tahan pada suhu tinggi, kualitasnya sangat 

bervariasi tergantung dari musim, umur, kondisi tanah, dan lingkungan. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut, maka serat diberi perlakuan alkali (NaOH) 

( Jorhans J.S Nesimnasi et al. 2015: 1-2). 
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 Dalam penelitian ini dilakukan proses alkali dengan cara  merendam serat 

kedalam wadah berisi larutan NaOH konsentrasi 5%. NaOH konsentrasi 5% 

dipilih karena “larutan NaOH merupakan larutan basa yang tergolong mudah larut 

dalam air dan termasuk basa kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna” 

(Nurudin, 2011: 210). Kemudian, waktu perendaman dibedakan antara serat sabut 

kelapa dengan serat kulit durian, hal ini dilakukan karena sifat dan karakter kedua 

serat tersebut berbeda. Serat sabut kelapa direndam selama 1 jam, pemilihan 

waktu perendaman didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya 

bahwa perlakuan alkali menggunakan NaOH 5% selama 1 jam memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan kekuatan mekanik komposit serat sabut kelapa. 

Serat kulit durian direndam selama 30 menit dengan asumsi bahwa kekuatan serat 

durian dibawah serat sabut kelapa (sabut kelapa lebih kaku) sehingga memerlukan 

waktu yang lebih sedikit dibandingkan serat sabut kelapa. 

12. Sifat–sifat  Mekanik 

 Sifat mekanik yaitu kemampuan suatu bahan atau material untuk menahan 

suatu gaya dari luar baik statis maupun dinamis atau berupa tegangan. Pada saat 

menahan beban, struktur molekul berada pada kesetimbangan. Ikatan pada 

struktur menahan setiap usaha untuk mengganggu kesetimbangan bahan. Uji 

impact merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan 

spesimen terhadap pembebanan yang diberikan dalam satu waktu tertentu (beban 

kejut). Foto mikro merupakan pengujian untuk memeriksa benda uji setelah 

mendapat perlakuan dan pengujian lain, juga untuk melengkapi informasi 
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rancangan dasar kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi 

spesifikasi bahan (Dieter, 1996: 277). 

13. Uji Impact Charpy

Kekuatan impact merupakan salah satu jenis dari kekuatan mekanis. (Imron, 

2010) mengatakan bahwa “secara umum pengujian impak bertujuan untuk 

mengukur keuletan dan kegetasan bahan terhadap beban kejut”. Ada dua metode 

pengujian impact yaitu impact charpy dan impact izod. Prinsip uji impact charpy

bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan atau keuletan suatu bahan. Tenaga 

pematahnya yaitu pendulum yang diangkat dengan sudut kurang dari 150º, 

sehingga terdapat energi potensial. Pendulum sendiri digunakan untuk memukul 

dan mematahkan spesimen. Setelah spesimen patah, bandul berayun kembali dan 

nilai kekuatan impact akan dimunculkan pada alat uji impact. Semakin besar 

energi  yang diserap oleh spesimen, maka semakin rendah kecepatan ayunan 

bandul karena membentur spesimen. Hasil uji impact suatu bahan dinyatakan 

sebagai energi yang diserap per satuan luas penampang spesimen. Skema sudut 

kerja pengujian impact dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut. 

Gambar 2.4 Skema sudut kerja uji impact charpy. 

(Imron, 2010) 
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Keterangan : 

A = Posisi pendulum pada saat diletakkan pada support handle

B = Posisi pendulum pada saat menyentuh spesimen 

C = Posisi tertinggi pendulum setelah mematahkan spesimen  

α = Sudut pendulum sebelum diayunkan 

ß1 = Sudut yang terbentuk setelah pendulum mematahkan spesimen 

ß2 = Sudut ayunan pendulum tanpa spesimen 

Besarnya energi potensial yang dibutuhkan pendulum sebelum mematahkan 

spesimen adalah energi gesek dan dapat dicari dengan persamaan berikut :

Egesek = m.g.a

Egesek = w.a………………………………………………………...……,(2.1)

a = R – R.sin(90°- ß1)

 = R – R.(sin90°cosß1 – cos 90° sin ß1) 

 = R – R.(1- cos ß1 – 0) 

 = R(1 – cos ß1) ....................................................................................(2.2) 

Egesek = w.a 

  = w.R(1 – cos ß1) ....................................................................(2.3) 

Gambar 2.5 Skema sudut ß1 dan ß2 



24 
 

 
 

Besarnya energi potensial yang dibutuhkan setelah mematahkan spesimen 

adalah energi patah 

Epatah = m.g.b

  = w.b ........................................................................................(2.4) 

b = R – R.sin(90°- ß2)

 = R – R.(sin90°cosß2 – cos 90° sin ß2) 

 = R – R.(1- cos ß2 – 0) 

 = R(1 – cos ß2) ....................................................................................(2.5) 

Epatah = w.a 

  = w.R(1 – cos ß2) ....................................................................(2.6) 

Harga impact =  ...................................................(2.7) 

Keterangan : 

 R = panjang lengan pendulum (m) 

 w = berat pendulum (N) 

 m = massa pendulum (Kg) 

 g = percepatan gravitasi (9,8 m/s²) 

 A = luas penampang patahan spesimen (mm²) 

Pada suatu konstruksi, keberadaan takik atau nocth memegang peranan yang 

amat berpengaruh terhadap kekuatan impact. Adanya takikan pada kerja yang 

salah seperti diskotinuitas pada pengelasan, atau korosi lokal bisa bersifat sebagai 

pemusat tegangan (stress concentration). Adanya pusat tegangan ini dapat 

menyebabkan material getas (brittle), sehingga patah pada beban di bawah yield 

strength.
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Tujuan penggunaan metode impact charpy seperti diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui kuat impak bahan pada benda uji. 

2. Untuk mengetahui perhitungan impak bahan pada campuran yang berbeda 

dari matrik epoxy berbahan serat kulit durian. 

Cara melaksanakan uji impak adalah sebagai berikut : 

Langkah Kerja

A.  Menyiapkan Spesimen

1. Ampelas dan bersihkan permukaan spesimen dari bekas-bekas machining pada 

spesimen yang memungkinkan salah ukur.

2. Langkah tersebut untuk seluruh spesimen.

B. Kodifikasi

1. Stamping diambil dan tiap spesimen ditandai dengan kode

C.  Pengukuran Dimensi

1.  spesimen diambil dan diukur dimensinya (sesuai standar ISO 179 – 1).

2.  kode spesimen dan data pengukurannya dicatat pada lembar kerja.

3. Pengukuran diulangi untuk semua spesimen.

D. Pengkondisian Spesimen Pada Temperatur Kerja

Pengujian impak dilakukan pada temperatur kamar

Untuk temperatur kamar, spesimen bisa langsung diuji.
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E.  Pengujian pada Mesin Uji Impact

1.      Data mesin dicatat pada lembar kerja.

2.      Bandul ditempatkan pada posisi awal untuk pengujian.

3. Spesimen diambil dan diletakkan pada tempatnya secara tepat.

4. Posisi tangan kanan pada pin pengunci beban dan tangan kiri pada rem.

5. Pin pengunci beban ditekan, sehingga bandul meluncur menimpa spesimen.

6. Rem ditekan ketika bandul hendak mengayun untuk yang kedua kalinya.

7. Mengamati dan mencatat besarnya sudut dan besarnya energi yang 

ditunjukkan oleh layar.

9.       Langkah tersebut diulangi untuk seluruh spesimen.

2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Triono (2010) melakukan percobaan dengan menggunakan resin epoxy yang 

diperkuat dengan serat kulit durian yang divariasikan volumenya yaitu 0%, 20%, 

30%, 40% dan 50%. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap 

penambahan fraksi volume serat kulit durian mengakibatkan nilai kekuatan tarik 

mengalami peningkatan, dengan nilai optimum terjadi pada spesimen dengan 

fraksi volume serat kulit durian 50% yaitu sebesar 42,23 N/mm². Nilai kekuatan 

tarik terendah terjadi pada spesimen dengan fraksi volume serat kulit durian 0% 

(tidak dilakukan penambahan serat) sebesar 16,52 N/mm². Hal ini menunjukkan 

perlakuan penambahan serat kulit durian akan meningkatkan kekuatan tarik 

komposit resin epoxy.
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Penelitian tentang penggunaan serat alam gabungan yang dilakukan oleh 

(Herwandi et al., 2014) berjudul “Pengaruh Volume Serat Rekel Terhadap 

Kekuatan Tarik dan Impact Komposit Sebagai Bahan Pembuatan Dashboard

Mobil” dengan hasil penelitiannya mengatakan bahwa nilai maksimum pengujian 

tarik adalah 30,05 Mpa yang berasal dari ukuran panjang serat resam dan serat 

kelapa 20 mm dan prosentase volume serat 25% dari komposit. Nilai modulus 

elastisitas pada ukuran panjang serat resam dan serat kelapa 20 mm dan 

prosentase volume serat 30% dari komposit adalah 2.425 Mpa. Kemudian untuk 

nilai regangan yang paling tinggi adalah 1,65% yang berasal dari ukuran panjang 

serat resam dan serat kelapa 20 mm dan prosentase volume serat 25% dari 

komposit. Nilai maksismum uji impact sebesar 67,8 KJ/m² yang berasal dari 

ukuran serat resam dan serat kelapa 20 mm dan prosentase volume serat 35% dari 

komposit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji tarik dan uji impak sudah 

memenuhi standar plastik yang digunakan pada dashboard mobil. 

Dari kedua penelitian terdahulu yang relevan, dapat dilihat bahwa penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan belum memperlihatkan hasil kekuatan impact

komposit dengan menggunakan serat alam gabungan berupa serat sabut kelapa 

dan serat kulit durian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan serat gabungan kelapa-durian agar diketahui kekuatan impact 

komposit matrik epoxy berbahan serat alam gabungan antara serat sabut kelapa 

dan serat kulit durian.
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3. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting, jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya (Sugiyono, 2010: 60). 

Kekuatan yang dimiliki oleh serat yang terdiri dari dua jenis serat yang 

berbeda berupa serat panjang dan serat pendek mampu menghasilkan kekuatan 

mekanik yang baik karena mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh masing-

masing jenis serat, maka dari itu penelitian yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dua jenis serat alam sebagai penguat komposit. Pengujian yang 

telah dilakukan adalah pengujian tarik, namun hasil yang ditemukan dalam 

pengujian ini adalah kekuatan impact bahan uji. Kekuatan impact belum dapat 

diketahui karena belum diujikan. 

Sifat dan kekuatan mekanik suatu komposit dapat ditingkatkan dengan 

berbagai cara seperti misalnya penambahan penguat berupa serat alam. Serat yang 

digunakan bisa terdiri dari satu atau lebih jenis serat alam. Gibson (1994) 

mengatakan “kekuatan yang dimiliki oleh serat yang terdiri dari dua jenis serat 

yang berbeda berupa serat panjang dan serat pendek mampu menghasilkan 

kekuatan mekanik yang baik karena mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh 

masing-masing jenis serat, komposit jenis ini dinamakan hybrid fiber composit”. 

Penelitian penambahan serat alam yaitu serat sabut kelapa dan serat kulit 

durian dilakukan untuk menentukan apakah pemanfaatan serat alam gabungan dan 

memberikan variasi fraksi volume yang berbeda antara serat dan matrik dapat 
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berpengaruh terhadap kekuatan impak bahan dengan cara serat alam dibersihkan 

lalu dilakukan perendaman pada larutan NaOH 5% selama 1 dan 2 jam (perlakuan 

alkali). Setelah kering serat disikat dan diluruskan yang kemudian selanjutnya 

dijadikan serat sebagai penguat komposit matrik epoxy. Komposit serat sabut 

kelapa dan serat kulit durian ini dapat menambah kekuatan impak sehingga 

mampu memberikan informasi di lapangan yaitu dunia industri dan automotif

mengenai pemanfaatan serat alam sebagai bahan penguat komposit.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fraksi volume serat sabut kelapa sebesar 30%, 40% dan 50% dan fraksi 

volume serat kulit durian sebesar 20% berpengaruh terhadap energi serap 

impact dan kekuatan impact komposit campuran serat sabut kelapa dan serat 

kulit durian berbahan matrik epoxy dengan nilai kekuatan maksimum diperoleh 

dari variasi fraksi volume serat sabut kelapa 50%, sehingga dapat diketahui 

bahwa semakin besar fraksi volume serat sabut kelapa yang digunakan maka 

energi serap impact dan kekuatan impact komposit yang dihasilkan semakin 

meningkat. 

2. Hasil pengujian foto mikro menunjukkan bahwa perlakuan alkali yaitu 

perendaman serat kedalam larutan NaOH berpengaruh terhadap karakterisrik 

serat dimana serat alam menjadi lebih bersih dan zat yang menempel pada 

permukaan serat seperti selulose menjadi berkurang. Hasil patahan spesimen 

uji impact untuk komposit serat campuran serat sabut kelapa dan serat kulit 

durian yaitu terjadi fiber pull out pada serat sabut kelapa yang menunjukkan 

bahwa beban impact diterima dengan baik oleh serat sebagai penyerap energi, 

dimana serat mengalami dampak langsung berupa pembeban dan difokuskan 

oleh adanya takikan sehingga ada sedikit serat yang tidak mampu menahan 

beban dan akhirnya tertarik keluar matrik. 
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B. Saran

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diberikan 

guna penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Pada penelitian yang selanjutnya fraksi volume serat sabut kelapa dapat 

divariasikan lagi dengan komposisi diatas 50% untuk mengetahui fenomena 

yang terjadi apabila fraksi volume serat sabut kelapa ditambah, apakah terjadi 

peningkatan ataukan penurunan terhadap energi serap impact dan kekuatan 

impact komposit. 

2. Fraksi volume serat kulit durian dapat ditambah untuk melihat pengaruh 

dari penambahan fraksi volume serat kulit durian terhadap energi serap impact

dan kekuatan impact komposit. 

3. Perlakuan alkali dapat divariasikan lagi baik dari jenis larutan, tingkat 

konsentrasi, jumlah larutan maupun lama waktu perendaman untuk mengetahui 

bagaimana perlakuan alkali yang tepat untuk meningkatkan karakteristik serat 

yaitu serat menjadi kuat dan bersih sehingga ikatan serat dan matrik baik.
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