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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. 
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