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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Potensi Material Komposit 
 

     Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih komponen yang menyatu 

menjadi satu bahan. Termasuk dalam kelompok tersebut yaitu bahan yang diperkuat 

oleh serat, dan kombinasi yang memanfaatkan sifat khusus beberapa material. Sifat 

bahan yang menyatu dalam komposit dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah 

(Lawrence H, 1992). Bahan komposit mempunyai beberapa kelebihan berbanding 

dengan bahan konvensional seperti logam. Kelebihan tersebut pada umumnya dapat 

dilihat dari beberapa sudut yang penting seperti sifat-sifat mekanikal dan fisikal, 

reliability, dan biaya (Gibson, 1994) 

     Menurut (Urquhart, 1991) sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh komposit 

ditentukan oleh material yang menjadi bahan dasar penyusun komposit tersebut. 

Bentuk dan penyusunan structural dalam material penyusun harus terjadi interaksi. 

Bila terjadi interaksi antar penyusun maka akan meningkatkan sifat dari komposit 

tersebut. Komposit dibedakan menjadi dua macam, yaitu komposit alami (hybrid) 

dan komposit sintetik atau yang dibuat manusia. Serat alami memiliki berbagai 

keunggulan dibanding serat sintetis diantaranya, ramah lingkungan, dapat didaur 

ulang (renewable), keberadaannya yang melimpah, dan harganya yang murah. 

Serat Kenaf merupakan sedikit dari beberapa serat alami yang dapat di manfaatkan 

menjadi komposit alami (hybrid). 
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2.1.1 Serat Kenaf 

     Tanaman  kenaf  (Hibiscus cannabinus  L.) termasuk tanaman penghasil  serat 

selain tanaman sejenis seperti rami, rosela, dan yute. Serat yang dihasilkan 

merupakan serat alam yang ramah lingkungan. Adapun hasil utama kenaf adalah 

serat untuk bahan baku pembuatan karung, bahan pulp, komposit polypropylene 

dalam industri polimer dan dashboard mobil (Sudjindro, 2004).  

 

Gambar 2. 1 Serat Kenaf 

Sumber: materipertanian.com 

 

     Penanaman kenaf pada tahun 1986 tersebar di Lampung, Jawa Barat, Jawa  

Timur, dan Kalimantan Selatan dan  mengalami puncak penanaman yaitu  seluas  

26.000 Ha pada tahun 1987 dengan produktivitas rata-rata 0,9 1,2 ton/ha serat 

kering (Balittas.litbang.pertanian.go.id., 2016). Produktivitas  yang masih rendah 

di tingkat petani dan tingginya kompetisi dengan komoditas lain dalam memperoleh 

lahan yang subur menjadi kendala pengembangan  tanaman  kenaf (Sudjindro, 

2004). 

     Tanaman kenaf merupakan tanaman tahunan dan banyak menghasilkan serat 

dari kulit batangnya. Proses pelepasan serat dari batang kenaf memerlukan 

beberapa waktu yang lama. Pemanenan tanaman kenaf pada saat 50% bunga 

keseluruan tanaman telah mekar. Kemudian direndam selama 14—20 hari hingga 
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kulit mudah dilepas. Hasil rendaman tersebut sudah menjadi uraian serat kenaf 

kemudian dikeringkan sampai kadar air yang telah ditentukan. Serat kenaf 

tergolong dalam serat panjang dan kuat. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh 

(Hariyanto, 2009) tentang sifat mekanik pada serat kenaf menghasilkan data 

sebagai berikut;  

Tabel 2. 1 Sifat Mekanik pada Serat kenaf 

 Properties 

fiber Kekuatan tarik 

rata-rata (Mpa) 

Kekuatan tarik 

minimum (Mpa) 

Kekuatan tarik 

maksimum (Mpa) 

kenaf 30.18 22.04 38.32 

Sumber: Hariyanto (2009) 

2.1.2 Potensi Serbuk Akasia 

     Kayu akasia (Acacia   Mangium) dengan nama famili Leguminosae merupakan  

pohon yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi pabrik kertas. Tanaman ini  

banyak tumbuh di wilayah Papua Nugini, Papua Barat dan Maluku. Awalnya  

dikembangkan di Malaysia Barat dan selanjutnya di Malaysia Timur, yaitu di Sabah 

dan Serawak. Di Indonesia sejak dicanangkan pembangunan HTI pada tahun 1984, 

kayu Akasia telah dipilih sebagai salah satu jenis favorit untuk ditanam di areal 

HTI. Begitu juga di Propinsi Lampung, budidaya kayu akasia sangat meningkat 

tajam   bahkan tidak hanya pada areal yang luas tetapi sudah  dibudidayakan pada 

pekarang rumah (Eko Nugroho & Jurusan, 2016). Akasia daun lebar merupakan 

tumbuhan fast growing (cepat tumbuh) yang artinya dapat menghasilkan jumlah 
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kayu yang banyak dalam waktu relatif cepat sehingga, penggunaan kayu ini akan 

membuat kontinuitas produk terjamin.  

     Kebutuhan akan  kayu semakin bertambah seiring dengan pemanfaatan kayu 

akasia sebagai bahan baku  furniture pada 10 tahun terakhir. Dengan demikian 

kebutuhan pohon akasia yang  berumur di atas 5 tahun semakin tinggi. Menurut 

data Badan  Pusat Satistik, produksi  kayu akasia di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2013 sebesar 0,07 juta m3 (0,53 %  dari total produksi  kayu akasia secara 

nasional).(Del & Del, 2013) 

2.1.3 Material Pengikat 

     Material pengikat atau matrix berfungsi sebagai perekat material penguat dan 

penerus gaya yang diterima oleh material pengikat menuju material penguat. 

Material pengikat juga dapat sebagai pencegah atau dapat juga sebagai media untuk 

memperlambat retakan dengan cara memisahkan serat-serat pada material 

komposit, sehingga masing-masing dari serat-serat dapat bekerja untuk menahan 

gaya secara terpisah. Selain itu material pengikat dapat melindungi material 

penguat dari kerusakan kimiawi dan keausan. 

2.1.4 Jenis-jenis Pengikat (Matrix) 

1. Thermoset Resin  

     Thermoset resin memiliki sifat tidak dapat dicairkan dan dibentuk 

kembali kecuali resin sudah bereaksi dan mengering. Saat pengeringan 

terjadi pada material thermoset resin, akan terbentuk suatu ikatan yaitu 

ikatan molekul. Ikatan molekul tersebut akan menjadi penyebab material 

komposit menjadi lebih kaku. Thermoset resin yang terdapat dipasaran 

paling umumnya digunakan oleh masyarakat luas adalah polyster, 
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bismaleimids, epoxy, vinylester, phenolics, cyanate ester, dan polymides.(K. 

Sanjay, 2002) Perbandingan sifat material pengikat atau matriks dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Sifat Mekanik dari Thermoset Resin 

Sumber: K. Sanjay (2002) 

2. Thermoplastic Resin  

     Pada umumnya resin jenis ini berseifat relatif lenih ulet dan juga 

memiliki sifat yang lebih tangguh dibandingkan dengan resin jenis 

thermoset. Resin jenis thermoplastic memiliki sifat dapat dicairkan lalu 

dibentuk kembali. Jika dibandingkan dengan resin jenis thermoset, 

thermoplastic lebih mudah untuk mulur pada suhu tinggi. Berikut adalah 

beberapa jenis resin thermoplastic beserta properti mekanis material (K. 

Sanjay, 2002). 

 

 

Resin 

Material 

Properties 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Tensile Modulus 

(Gpa) 

Density (gr/cm3 

Epoxy 50-110 2,5-5,0 1,2-1,4 

Phenolic 35-60 2,7-4,1 1,2-1,4 

Polyester 35-95 1,6-4,1 1,1-1,4 
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Tabel 2. 3 Sifat Mekanik dari Thermoplastic Resin 

Resin 

Material 

Properties 

Tensile Strength 

(MPa) 

Tensile Modulus 

(GPa) 

Density (gr/cm3 

Nylon 55-90 1,3-3,5 1,1 

PEEK 100 3,5-4,4 1,3-1,35 

PPS 80 3,4 1,3-1,4 

Polyester 55-60 2,1-2,8 1,3-1,4 

Polycarbonate 55-70 2,1-3,5 1,2 

Polyethylene 20-35 0,7-1,4 0,9-1,0 

Teflon 10-35 - 2,1-2,3 

   Sumber: K. Sanjay (2002) 

2.2 Proses Produksi Material Komposit 
 

     Proses pengerasan dari resin adalah efek hasil keseimbangan reaksi antara   

katalis, akselerator serta inhibitor. Resin mengeras dengan penambahan katalis  

sehingga reaksi ikatan polymerisasi terjadi biasanya resin telah dicampur dengan 

inhibitor yang secara radikal terjebak. Saat katalis ditambahkan, inhibitor inilah 

yang bereaksi sebelum terjadi polymerisasi, pada saat tersebut mernberikan waktu  

bagi resin untuk berkombinasi dengan penguat dan menempati ruang untuk  

mengeras  sebelum  polymerisasi  terjadi. Kebanyakan katalis  peroksida   

berkomposisi agak lambat saat ditambahkan pada resin. Untuk rnendapatkan 
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pengerasan yang cepat, akselelator ditambahkan sehingga rnernpercepat katalis 

untuk berkornposisi (Derek ll,  1981). 

2.2.1 Proses Hand Lay-Up                

     Proses pabrikasi dari material komposit banyak macamnya, proses hand lay-up 

ini adalah proses yang sangat sederhana. Caranya adalah cairan resin yang telah 

diberikan katalis dan kemudian meletakkan diatas penguat (fibre) yang telah 

diletakkan pada cetakan. Cara ini dipakai dalam pembuatan spesimen pada  

penelitian ini, tetapi dengan memberikan tambahan material lain sebagai bahan 

pengisi (filler) untuk mendapatkan sifat mekanis yang berbeda. Proses hand lay-up 

juga dipilih karena sesuai untuk pembuatan komposit dengan dimensi standart  

benda uji. .Adapun proses dari pembuatan dengan metoda ini adalah dengan cara 

menuangkan resin dengan tangan kedalam serat berbentuk anyaman, rajuan atau 

kain, kemudian memberi takanan sekaligus meratakannya menggunakan rol atau 

kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan 

tercapai. Pada proses ini resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya 

proses pencetakan dilakukan pada temperatur kamar, dengan urutan prosesnya 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan cetakan benda uji. 

2. Mengoleskan gelcoat pada permukaan cetakan. 

3. Setelah gelcoat mengering, mulai mengoleskan lapisan resin pertama. 

4. Meletakkan penguat, tekan pada resin serta membuang udara yang terjebak 

dengan menggunakan roller atau kuas. 

5. Mengulangi langkag 3 dan 4 sampai ketebalan yang di inginkan. 

6. Menunggu sampai lapisan kering total. 
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7. Melepaskan hasil spesimen benda uji dari cetakan. 

8. Rapikan sisi-sisi spesimen benda uji. 

     Aplikasi dari pembuatan produk komposit menggunakan hand lay up ini 

biasanya di gunakan pada material atau komponen yang sangat besar, seperti 

pembuatan kapal, bodi kendaraan, bilah turbin angin, bak mandi, perahu. 

 

Gambar 2. 2 Proses Hand Lay-Up 

 

2.2.2 Sheet Moulding Compound (SMC) 

     SMC adalah proses yang menyerupai dengan proses tertutup, dikarenakan 

menggunakan peralatan yang cukup kompleks. Biasanya digunakan dalam industri 

otomotif dengan kontrol yang baik. Proses ini menggunakan system automatic 

countinous-flow yang terdiri dari bebrapa roller yang membawa bahan penguat dan 

bahan pengikat, sedangkan roller yang lain menghaluskanlamina yang terbentuk. 

Proses ini dapat menghasilkan panas hingga 300°F (130°C) dan tekanan sebesar 

1000 psi. 

     Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yaitu menggunakan proses hand lay-

up dengan cairan resin yang diberikan katalis dan kemudian meletakkan diatas 

penguat (fibre) yang telah diletakkan pada cetakan. Proses hand lay-up juga dipilih 

karena sesuai untuk pembuatan komposit dengan dimensi standart benda uji. 
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2.3 Bahan Tambahan Penyusun Komposit 
 

     Selain bahan pengikat dan bahan penguat, material komposit juga tersusun dari 

beberapa bahan tambahan lainnya. Bahan tambahan tersebut memiliki berbagai 

fungsi sesuai dengan jenisnya yaitu: 

1. Aditif 

 

     Berupa bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuaan 

proses untuk mengubah kualitas dan sifat produk dengan menambahkan bahan 

tersebut pada bahan pokok yaitu polymer (resin). Bahan aditif yang biasa dipakai 

adalah: 

a. Filler atau pengisi 

     Filler merupakan material yang dapat ditambahkan pada polymerdan biasanya 

dalam bentuk partikel atau serat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknyaatau untuk 

mengurangi harga material. Adapun alasan lain mengapa menggunakan filler 

adalahuntuk memperbaiki stabilitas bentuk dan panas. Contoh pengisi yang 

digunakan dalam polymer yaitu : serat selulosik dan bedak (bedak), bedak silica 

dan kalsium karbonat. 

b. Pigmen atau pewarna 

     Disamping untuk memberikan nilai estetis yang tinggi dengan mewarnai hasil 

produk yang berfungsi untuk melindungi dari pengaruh sinar karena mampu 

menyerap dan memantulkan jenis sinar tertentu. 

2. Katalis (hardener) 

     Katalis merupakan bahan yang memungkinkan terjadinya proses curing,yaitu 

proses pengerasan terhadap resin. Katalis ini terdiri dari dua bahan yaitu katalisator 

dan accelerator. Katalisator dan accelerator akan menimbulkan panas. Pengaruh 
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panas ini diperlukan untuk mempercepat proses pengeringan sehingga bahan akan 

menjadi lebih kuat.namun apabila panasnya terlalu tinggi maka akan merusak 

ikatan antar molekul dan akan juga merusak seratnya. 

a. Katalisator 

     Katalisator merupakan bahan yang mempercepat terbukanya ikatan rangkap 

molekul polimer kemudian akan terjadi pengikatan antar molekul-molekulnya. 

b. Accelerator 

     Accelerator merupakanbahan yang mempercepat terjadinyaikatan-ikatan yang 

diantara molekul yang sudah mempunyaiikatan tunggal dan untuk mempercepat 

proses pengerasan. 

     Katalis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki senyawa MEKPO yaitu 

senyawa Metyl Etyl Keton Peroksida yang berfungsi untuk memudahkan saat 

pelepasan komposit dari cetakan. 

 

2.4 Kekuatan Tarik 

Kekuatan tarik adalah salah satu sifat dasar dari bahan. Hubungan tegangan-

regangan pada tarikan memberikan nilai yang cukup berubah tergantung pada laju 

tegangan, temperatur, lembaban, dan seterusnya. Kekuatan tarik diukurdengan 

menarik sekeping sampel dimensi yang seragam. 

     Kemampuan maksimum bahan dalam menahan beban disebut “Ultimate Tensile 

Strength” yang biasa disingkat menjadi UTS. Untuk semua bahan, pada tahap awal 

uji tarik, hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan 

perubahan panjang bahan tersebut. Ini disebut dengan daerah linier. Di daerah ini 

kurva pertambahan panjang versus beban mengikuti aturan Hooke. 
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Gambar 2. 3 Kurva Tegangan dan Regangan 

Sumber : Azhari (2014) 

 

Hukum Hooke (Hooke's Law) 

 

     Untuk hampir semua logam, pada tahap sangat awal dari uji tarik, hubungan 

antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang 

bahan tersebut. Ini disebut daerah linier atau linear zone. Di daerah ini, kurva 

pertambahan panjang vs beban mengikuti aturan Hooke sebagai berikut:  

rasio tegangan (stress) dan regangan (strain) adalah konstan. 

      Stress adalah beban dibagi luas penampang bahan dan strain adalah 

pertambahan panjang dibagi panjang awal bahan. 

σ = F/A 

Dimana: σ = Tegangan tarik 

   F = gaya tarikan 

  A = luas penampang 

Hubungan perpanjangan tarik dapat menggunakan persamaan seperti di bawah ini: 

ε = ∆L/L 

Dimana:  ε = Perpanjangan tarik 

 ∆L = Pertambahan panjang 
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   L = panjang awal 

Hubungan antara stress dan strain dirumuskan: 

E = σ / ε 

Dimana: E = Modulus elastisitas atau modulus young  

   σ = Tegangan tarik 

    ε = Perpanjangan tarik 

 

2.5 Kekuatan Impak 

     Kekuatan impak adalah suatu kriteria penting untuk mengetahui kegetasan  

bahan polimer. Pengujian impak Charphy (Gambar 2.5) dalam hal ini sering 

dipakai. Untuk melihat pengaruh takikan ada cara pengujian dengan takikan pada 

batang uji. Umumnya kekuatan impak bahan polimer lebih kecil dibandingkan  

bahan logam.   

     Pengujian impak ini dilakukan untuk mengetahui ketangguhan sampel  terhadap 

pembebanan dinamis. Sampel uji berbentuk persegi  panjang dengan   ukuran 

panjang 150 mm sesuai dengan standart ASTM D - 256. Kemudian sampel 

diletakkan pada alat penumpu dengan jarak 40 mm. Hammer pada posisi a'wai 

dengan sudut 140°, kemudian Hammer dilepaskan secara tiba-tiba sehingga  

menumbuk sampel, sebelum dilakukan  pengujian sampel terlebih dahulu dilakukan 

percobaan tanpa sampel penguji. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya 

energi yang hilang akibat gesekan pada porosnya dan gesekannya dengan udara. 

Setelah penumpukan sampel hingga sampel patah/retak maka pengukuran 

dilakukan dengan membaca skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk skala. 



18 

 

 

 

     Prinsip pengujian impak ini adalah menghitung energi yang diberikan  beban 

dan menghitung energi yang diserap oleh spesimen. Saat beban dinaikkan  pada 

ketinggian tertentu, beban memiliki energi potensial, kemudian saat  menumbuk 

spesimen energi kinetik mencapai maksimum. Energi yang diserap  spesimen akan 

menyebabkan spesimen mengalami kegagalan. Bentuk kegagalan itu tergantung 

pada jenis materialnya, apakah patah getas atau patah ulet.  Kekuatan impak dapat 

dihitung dengan persamaan:   

Is = Es/A 

Dimana: Is =  Kekuatan impak (kJ/m²)   

  Es = Energi serap (J)   

   A = Luas permukaan (mm²) 

 

 

Gambar 2. 4 Ilustrasi Pengujian Impak Charphy. 

Sumber : M.Dani (2002) 

  




