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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Dewasa ini tuntutan kebutuhan bahan teknik terus meningkat baik bahan non 

logam maupun logam.Pengetahuan tentang ilmu material memegang peranan penting 

dalam dunia industri terutama industri bidang manufaktur. 

Perkembangan teknik material telah melahirkan suatu material baru yang 

tersusun dari kombinasi dua material atau lebih sebagai penyusunnya sehingga 

menghasilkan material dengan sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dengan 

material pembentuknya, namun sifat-sifat utama material pembentuknya masih ada. 

Material inilah yang disebut material komposit. 

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan komposit semakin berkembang. 

Penerapannya tidak terbatas pada bidang otomotif, industri pesawat terbang, dan indusri 

kapal laut saja, namun sekarang penggunaan komposit telah merambah ke bidang 

lainnya seperti industri alat olah raga, industri elektronik, industri peralatan rumah 

tangga, dan masih banyak lagi. Hal tersebut disebabkan karena perbandingan antara 

kekuatan dan berat dari komposit yang menguntungkan. 

Dalam rekayasa pembuatan komposit, terdapat salah satu jenis komposit yaitu 

komposit berpenguat fiber. Perkembangan komposit berpenguat fiber telah banyak 

digunakan contohnya untuk material alat pancing, raket tenis, sampai material lambung 

kapal, namun fiber yang digunakan kebanyakan adalah fiber buatan, padahal saat ini 

tuntutan akan material yang ramah lingkungan menjadi salah satu kebutuhan yang 

penting. Oleh karena itu, rekayasa pembuatan komposit tidak hanya menggunakan serat 

buatan seperti fiber glass saja, namun ada juga bahan penguat dari serat alam atau yang 

biasa disebut dengan biokomposit yang dinilai ramah lingkungan dan mudah didapatkan 

di alam Indonesia. Salah satu contoh serat alam yang digunakan sebagai penguat 

komposit adalah serat daun nanas. 

Bila dibandingkan antara berat dan kekuatanya, serat daun nanas yang tergolong 

serat alami ini  memiliki sifat mekanik yang relatif baik dibandingkan dengan serat alam 

yang lain. Serat daun nanas merupakan serat alam yang berasal dari tumbuhan nanas 

(Ananas cosmosus L. Merr) yang banyak terdapat di Indonesia. Dengan banyaknya 

tanaman nanas di Indonesia, potensinya sangatlah bagus untuk diolah menjadi bahan 

penguat pada komposit juga meningkatkan daya guna serat daun nanas. 
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Pada penelitian ini disamping menggunakan bahan penguat dari serat daun 

nanas, jenis matriks yang digunakan adalah resin polyester. Resin polyester adalah salah 

satu jenis polimer termoset yang mudah diperoleh dan digunakan masyarakat dari 

kalangan umum maupun industri dalam skala kecil maupun besar. Resin polyester 

mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan serat alam tanpa menimbulkan reaksi 

dan gas (Hartanto, Ludi, 2009), namun kekurangan dari polyester sendiri ialah tingkat 

penyusutan volumenya yang tinggi. (Amelia, 2014). 

Standar minimal pemberian penguat serat pada komposit untuk fraksi berat 

adalah fraksi berat 10 % pada filler , dan selebihnya bisa divariasikan asal masih dalam 

batas prosentase reinforcement atau bahan penguat yaitu kurang dari 50%. (ASM 

Handbook Vol.21). 

Fungsi komposit sendiri tidak hanya meliputi sifat mekaniknya saja, namun saat 

ini sudah banyak penelitian yang lebih luas dalam hal mengamati kegunaan yang lain, 

seperti ketahanan listrik, ketahanan panas, dan aplikasi lingkungan. Salah satu aspek 

yang sedang marak diamati adalah penyusutan komposit.  

Penyusutan komposit sangat perlu diperhatikan dalam dunia produksi material, 

karena produksi sebuah material yang efisien adalah proses produksi yang tidak 

memakan waktu lama dan mengeluarkan banyak biaya karena adanya beberapa proses 

sampai material tersebut jadi. 

Dalam dunia produksi, sebuah desain produk yang nantinya akan diproses untuk 

menjadi produk jadi. Sebisa mungkin proses produksi tersebut dilakukan secaraefisien 

agar tidak memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang banyak, entah dengan 

meperbaharui desain produk dengan menghitung penyusutan komposit yang akan 

terjadi atau menambah proses produksi dari produk tersebut.  

Suatu proses produksi dituntut untuk lebih efisien dan menghasilkan material 

yang lebih ramah lingkungan juga memiliki sifat mekanik yang baik, maka perlu adanya 

pengamatan lebih lanjut mengenai proses produksi komposit yang lebih efisien dengan 

memperhitungkan penyusutanya , material komposit yang memiliki perbandingan 

kekuatan dan berat yang menguntungkan, juga material komposit yang ramah 

lingkungan dengan adanya penguat komposit dari serat alam yaitu serat daun nanas. 

Namun pada penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang hubungan 

antara komposit berpenguat serat alam jenis serat daun nanas dan bentuk cetakan yang 

mempengaruhi prosentase penyusutan resin polyester. Maka diperlukan penelitian lebih 
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lanjut dengan memvariasikan fraksi berat serat daun nanas dan bentuk cetakan yang 

nantinya diharapan dapat diketahui prosentase penyusutan dari resin polyester. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan di teliti, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh variasi fraksi berat serat daun nanas terhadap prosentase 

penyusutan pada komposit yang menggunakan matriks polyester. 

2. Bagaimana pengaruh bentuk cetakan terhadap prosentase penyusutan pada 

komposit yang menggunakan matriks polyester. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka perlu dibuat batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Jenis matrik yang digunakan adalah polyester YUCALAC 157 BQTN. 

2. Jenis serat penguat yang digunakan adalah serat daun nanas dengan orientasi acak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh fraksi berat serat daun nanas terhadap prosentase penyusutan 

pada komposit yang menggunakan matrik polyester. 

2. Mengetahui pengaruh beda bentuk cetakan terhadap prosentase penyusutan pada 

komposit yang menggunakan matrik polyester. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan untuk pengembangan material baru 

terutama pada material komposit yang menggunakan serat alam seperti serat daun 

nanas dengan matrik polyester. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap wawasan peneliti dalam 

menganalisis adanya penyusutan pada material komposit, sehingga dapat 

memperoleh prosentase penyusutan yang paling mainimal. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi wujud aplikasi dari rekayasa teknologi produksi 

untuk menuju pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di dunia 

dan khususnya di indonesia sendiri di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

 Arib (2004),  dalam risetnya meneliti tentang pengaruh penambahan serat daun 

nanas pada kekuatan tarik polyprophylene. Serat daun nanas dapat mengikat resin 

dengan cara ikatan kovalen yang bersifat polar, dan dapat dipakai sebagai penguat 

komposit. Hasilnya kekuatan tarik komposit yang paling tinggi terdapat pada fraksi 

volume 10,8% dengan kekuatan tariknya 687,02 MPa. 

 Havlicek (2011), dalam risetnya meneliti tentang pengaruh bentuk luas 

penampang pola terhadap laju solidifikasi coran. Pada penelitiannya, perubahan bentuk 

luas penampang pola berdampak negative terhadap kualitas coran yang berakibat 

meningkatnya prosentase penyusutan. Hasilnya prosentase penyusutan paling besar 

terdapat pada pola balok. 

 

2.2 Pengertian Material Komposit 

 Pengertian komposit adalah kombinasi makroskopik dari dua atau lebih bahan 

yang memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda. Dikarenakan perbedaan 

dari bahan pembentuknya, maka dihasilkan material komposit yang sifat mekanik dan 

karakteristiknya berbeda pula dari bahan-bahan pembentuknya.(Schwartz, 1992). 

 

2.2.1 Klasifikasi Material Komposit 

 Komposit dapat dikelompokandalam beberapa jenis, tergantung pada geometri 

dan jenis seratnya (Schwartz, 1992) : 

1. Komposit berpengisi (filler composites) 

Komposit berpengisi atau filler composite ini terdiri dari struktur sambungan 

tiga dimensi, pada struktur dimensi atau impregnasi dengan dua fase material 

pengisi. Pengisi pada komposit berpengisi mempunyai bentuk tiga dimensi sama 

dengan matriknya. Pada komposit berpengisi, filler atau penguat ditentukan oleh 

kekosongan di dalam matrik. 
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 Gambar 2.1 Komposit pengisi (filler composites) 

 Sumber : Gibson : 1994 

 

2. Komposit laminat (laminated composite) 

Komposit laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari penggabungan 

dua lapis material atau lebih menjadi satu dan setiap lapisannya mempunyai sifat 

mekanik dan karakteristik khusus. Pada umunya sifat-sifat yang ditekankan pada 

komposit laminat ialah ketahanan korosi, kekuatan, kekakuan, ketahanan aus, isolasi 

termal, dan isolasi listrik. Komposit laminat terdiri dari empat jenis yaitu komposit 

serat kontinyu, komposit serat anyam, komposit serat acak dan komposit serat 

hibrid. 

 

 
 

 Gambar 2.2 Komposit laminat(laminated composite) 

 Sumber : Callister : 2007 

 

3. Komposit serat (fiber composite ) 

Fiber composite merupakan komposit yang diperkuat oleh serat. Serat 

komposit dari komposit derat berbentuk serat pendek (short fiber composite) atau 

serat panjang (long fiber composite). Serat umumnya anisotropik seperti karbon dan 
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aramid, pengertian dari anistropik itu sendiri adalah sifat permeabilitas suatu 

material yang tidak seragam pada arah rembesan atau serapan yang berbeda. Serat 

ini bisa disusun secara acak dengan orientasi tertentu ataupun bisa juga dalam 

bentuk yang lebih tersusun seperti anyaman.Komposit serat atau fiber composite ini 

hanya terdiri dari satu lamina atau lapisan menggunakan serat sebagai penguat.Fiber 

composite yang diperkuat dengan serat dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:  

 

 
 

 Gambar 2.3 Komposit serat (fibercomposite ) 

 Sumber : Callister : 2007 

 

a. Komposit serat pendek (short fiber composite) 

Komposit serat pendek merupakan komposit yang diperkuat oleh serat 

yang ukurannya dibuat pendek. Komposit derat pendek umumnya menggunakan 

resin termoset sebagai matriknya. Resin termoset ini memiliki sifat amorf atau 

semikristalin. Material komposit serat pendek yang diperkuat dengan serat 

berukuran pendek memakai arah orientasi serat penguatnya secara acak.Secara 

acak biasanya serat penguat mempunyai derajat orientasi. Derajat orientasi ini 

dapat terjadi dari suatu bagian ke bagian lain. Akibat nyata yang terjadi dari 

adanya distribusi acak serat penguat ini adalah nilai fraksi volume menjadi lebih 

rendah dalam material dan menyebabkan bagian resin lebih besar. 

Tujuan pemakaian serat pendek adalah memungkinkan proses produksi yang 

relatif lebih mudah, relatif lebih cepat, relatif lebih murah dan lebih beraneka 

ragam bentuknya. 

 Pemotongan pada serat pendek tidak boleh lebih dari kekuatan 

mekaniknya, jika melebihi maka serat menjadi tidak maksimal dalam menerima 

dan menyalurkan beban pada komposit. Perhitungan untuk cara pemotongan 

serat pendek ditunjukan dibawah ini : 
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 Gambar 2.4 Perhitungan pemotongan serat pendek 

 Sumber : Bryan Harris : 1999 

 

Dimana : 

ℓ    = Panjang serat rancangan (mm) 

ℓ𝑐    = Panjang serat saat pengujian (mm) 

 = Tegangan serat rancangan (N/          ) 

  = Tegangan maksimal serat saat pengujian (N/         )  

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa lc adalah panjang pemotongan 

dan l adalah panjang maksimal serat berdasarkan kekuatan mekaniknya. Pada 
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gambar serat paling kanan, serat yang potongannya lebih panjang daripada 

panjang maksimalnya dapat menyebabkan penurunan kekuatan.  

 

b. Komposit serat panjang (long fiber composite) 

Keistimewaan dari komposit serat panjang adalah lebih mudah untuk 

proses penataan orientasi pada serat penguat jika dibandingkan dengan serat 

pendek. Secara teoritis serat penguat berukuran panjang ini lebih dapat 

menyalurkan beban atau tegangan untuk satu titik pemakaiannya.Pada 

prakteknya, hal ini tidak mungkin karena variabel pembuatan komposit serat 

berukuran panjang tidak mungkin mendapatkan kekuatan tarik yang melampaui 

panjangnya. Perbedaan serat pendek dan serat panjang yaitu serat pendek 

dibebani secara tidak langsung, maksud dari pembebanan tidak langsung adalah 

kelemahan matrik pada serat penguat berukuran pendekakan menentukan sifat 

dari produk komposit tersebut yang hasilnya jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan besaran yang terdapat pada serat penguat berukuran panjang. Bentuk 

serat penguat berukuran panjang memiliki kemampuan yang tinggi, disamping 

itu tidak memerlukan adanya proses memotong-motong serat. Fungsi 

penggunaan serat sebagai penguat pada umumnya adalah sebagai bahan yang 

sengaja digabungkan untuk memperkuat komposit, disamping itu penggunaan 

serat penguat juga mengurangi pemakaian resin sehingga dampaknya 

akanmenghasilkan suatu material komposit yang lebih kuat, kokoh dan tangguh 

jika dibandingkan dengan produk bahan komposit yang tidak menggunakan 

serat penguat. 

 

2.3 Polimer dan Polimerisasi 

Polimer (poly = banyak dan mer = bagian) adalah suatu molekul besar atau 

makromolekul yang dibentuk atas susunan ulang dari molekul kecil yang terikat melalui 

ikatan kimia. Suatu polimer akan terbentuk bila seratus atau seribu molekul kecil atau 

monomer saling berikatan dalam suatu rantai polimer atau membentuk tiga dimensi 

jaringan. Jika monomer memiliki jenis yang sama disebut homopolimer, dan jika 

monomer memiliki jenis yang berbeda akan menghasilkan kopolimer. 

Polimer merupakan gabungan dari beberapa monomer yang membentuk sebuah 

rantai polimer. Bila rantai tersebut dikelompokkan bersama-sama dalam suatu pola dan 
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orientasi yang acak disebut amorf, jika penggabunganya teratur disebut kristalin. Sifat-

sifat umum yang dimiliki bahan-bahan polimer adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan cetaknya cukup baik, artinya pada temperatur relatif rendah bahan 

dapat dicetak dengan berbagai cara, diantaranya : dengan penyuntikan, penekanan, 

ekstruksi. 

2. Produk yang ringan dan kuat dapat dibuat. 

3. Baik sekali ketahananya terhadap air dan zat kimia. 

4. Banyak diantaranya polimer bersifat isolasi listrik yang baik dan mudah termuati 

listrik secara elektrostatik. 

5. Kurang tahan terhadap panas. 

6. Kekerasan permukaanya sangat kurang. 

Pada polimer terjadi proses reaksi kimia monomer untukmembentuk rantai 

polimer, dan proses ini disebut polimerisasi. Ada dua jenis reaksi polimer, yaitu : 

1. Polimer Adisi 

Reaksi pembentukan  polimer dari monomer-monomernya tetrafluoroetilen 

inilah yang disebut polimerisasi adisi. Perhatikan pada gambar 2.4menunjukkan 

pada monomer etilena memiliki ikatan rangkap dua, sedangkan setelah terjadi 

proses pembentukan menjadi polietilen tidak ada ikatan rangkap dua. 

 

 
 Gambar 2.5 Struktur monomer etilen dan polietilen 

 Sumber : Arifatun : 2009 

 

Monomer etilen mengalami reaksi polimersisasi adisi dan membentuk 

polietilen yang biasa digunakan sebagai tas plastik, pembungkus makanan, dan 

botol. Pasangan elektron yang lebih dari ikatan rangkap dua pada monomer etilen 

dipakai untuk membentuk ikatan baru agar dapat menjadi monomer yang lain. 

Menurut reaksi ini, monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap 

dua akan membentuk ikatan baru dengan monomer yang lain, sehingga akan 

terbentuk rantai polimer. Produk yang terbentuk dari reaksi polimerisasi adisi ini 
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mengandung semua ato dari monomer awal. Dari gambar 2.4, dapat terlihat 

polimerisasi adisi terjadi saat polimer yang terbentuk karena reaksi polimerisasi 

disertai dengan pemutusan ikatan rangkap monomer yang diikuti oleh adisi 

monomer-monomernya, sehingga membentuk ikatan tunggal. Dalam reaksi polimer 

adisi ini tidak disertai terbentuknya molekul kecil seperti 𝐻2𝑂 atau 𝑁𝐻3. 

2. Polimer Kondensasi 

Polimer kondensasi terjadi akibat dari reaksi antara gugus fungsi monomer 

yang sama jenis atau monomer yang beda jenisnya. Dalam polimerisasi kondensasi 

terkadang disertai terbentuknya molekul kecil seperti 𝐻2𝑂 atau 𝑁𝐻3. Dalam reaksi 

ini, monomer-monomer bereaksi secara adisi untuk membentuk rantai, tapi setiap 

ikatan baru akan terbentuk bersamaan dengan terbentuknya molekul kecil dari 

atom-atom monomer. Pada reaksi semacam ini, tiap monomer harus mempunai dua 

gugus fungsional agar bisa menambahkan ikatan baru pada unit monomer lainnya 

untuk menjadi rantai polimer. 

 

 
 

 Gambar 2.6 Polimerisasi kondensasi pada ikatan amida 

 Sumber : Arifatun : 2009 

 

Proses kondensasi suatu atom hidrogen dari ujung monomer bergabung 

dengan gugus Oh dari ujung monomer yang lain dan membentuk air. Pada gambar 

2.5, terjadi kondensasi pada dua monomer yang berbeda yaitu 1,6-diaminoheksana 

dan asam adipat yang umum digunakan untuk membuat jenis nylon. Nylon diberi 

nama menurut jumlah atom karbon pada unit monomer. Dalam gambar 2.5, ada 

enam karbon pada tiap monomer, maka jenis nylon ini disebut nylon 66. 

 

2.4 Serat Pengisi (Filler) 

Serat merupakan bahan yang kuat, kaku, getas. Karena serat yang terutama 

menahan gaya luar, ada dua hal yang membuat serat menahan gaya yaitu : 

a. Perekatan (bonding) antara serat dan matriks (intervarsial bonding) sangat baik dan 

kuat sehingga tidak mudah lepas dari matriks (debonding). 
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b. Kelangsingan (aspec ratio) yaitu perbandingan antara panjang serat dengan 

diameter serat cukup besar. 

Arah serat penguat menentukan kekutan komposit dan mempengaruhi jumlah serat 

yang dapat diisikan ke dalam matrik.Makin cermat penataannya, makin banyak 

penguat dapat dimasukkan.Hal tersebut menentukan optimum saat komposit 

maksimum (Surdia, 2003). 

 

 
 Gambar 2.7 Susunan serat acak (kanan) dan teratur (kiri) 

 Sumber : Callister : 2007 

 

 Perbedaan pengaruh serat acak dan teratur pada short fiber reinforced adalah 

pada reaksi serat saat menahan beban, jika serat teratur dia lebih kuah menahan beban 

yang tegak lurus dengan arah seratnya dibandingkan dengan serat acak, tetapi lebih 

lemah jika mendapat beban yang searah dengan arah seratnya. Keuntungan pada serat 

acak yaitu serat acak memiliki kemampuan menahan beban dari arah manapun karena 

penempatan seratnya yang acak. 

 

2.4.1 Serat Sebagai Penguat 

Fungsi serat adalah sebagai penguat komposit sehingga sifat mekaniknya lebih 

kokoh, tangguh dan lebih kaku dibandingkan tanpa serat penguat, selain itu serat juga 

menghemat penggunaan resin. Kaku adalah kemampuan dari suatu bahan untuk 

menahan perubahan bentuk jika dibebani dengan gaya tertentu dalam daerah alastis 

pada pengujian tarik. Tangguh adalah bila pemberian gaya atau beban yang 

menyebabkan bahan-bahan tersebut menjadi patah pada pengujian tiga titik lentur. 

Kokoh adalah kondisi yang diperoleh akibat benturan atau pukulan serta proses kerja 
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yang mengubah struktur komposit sehingga dapat lebih menyerap beban kejut pada 

pengujian impak. 

Beberapa syarat untuk dapat memperkuat matriks antara lain : 

1. Mempunyai modulus elastisitas yang tinggi 

2. Mampu menerima perubahan gaya dari matriks dan mampu menerima gaya yang 

bekerja padanya. 

3. Perbedaan kekuatan diameter serat harus relatif sama 

4. Kekuatan lentur yang tinggi 

 

2.4.2 Serat Daun Nanas 

Serat alam (natural fibre) adalah jenis-jenis serat sebagai bahan baku industri 

tekstil atau lainnya, yang diperoleh langsung dari alam. Berdasarkan asal usulnya, serat 

alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu serat yang berasal dari 

hewan, bahan tambang, dan tumbuhan (Kirby, 1963). 

Serat daun nanas (pineapple–leaf fibres) adalah salah satu jenis serat yang berasal 

dari tumbuhan (vegetable fibre) yang diperoleh dari daun-daun tanaman nanas. 

Tanaman nanas yang juga mempunyai nama latin, yaitu Ananas Cosmosus, (termasuk 

dalam family Bromeliaceae), pada umumnya termasuk jenis tanaman semusim. 

Menurut sejarah, tanaman ini berasal dari Brazilia dan dibawa ke Indonesia oleh para 

pelaut Spanyol dan Portugis sekitar tahun 1599. 

Hampir semua jenis serat alam, khususnya yang berasal dari tumbuhan (vegetable 

fibres), abaca, henequen, sisal, yute, rami, dan daun nanas, komposisi kandungan serat 

secara kimia yang paling besar adalah cellulose, meskipun unsur atau zat-zat lain juga 

terdapat pada serat tersebut, misal fats dan waxs, hemicellulose, lignin, pectin dan 

colouring matter (pigmen) yang menyebabkan serat berwarna. 

Serat daun nanas memiliki kekuatan mekanik yang relative baik dibandingkan 

dengan serat alam lainya, biasanya serat daun nanas dipakai sebagai serat baju supaya 

lebih awet dan tahan lama. 
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 Gambar 2.8 Kekuatan mekanik serat alam 

 Sumber : Soumitra Biswas : 2009 

 

Komposisi kandungan zat-zat tersebut pada umumnya sangat bervariasi 

tergantung dengan jenis atau varietas tanaman nanas yang berbeda. Zat-zat tersebut 

perlu dihilangkan atau dikurangi pada proses selanjutnya (degumming). 

Salah satu perlakuan penghilangan zat-zat yang dapat mengurangi kekuatan 

mekanik serat ketika menjadi penguat pada komposit adalah perlakuan alkali. Perlakuan 

alkali adalah metode umum untuk membersihkan dan memodifikasi permukaan serat 

untuk menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan adhesi antarmuka antara 

serat alami dan matriks polimer. 
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 Gambar 2.9 Komposisi kimia dan kekuatan serat daun nanas setelah diberi 

perlakuan kimia. 

 Sumber : Doraiswarmy : 1993 

Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir 

tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam melainkan berikatan dengan lignin 

dan hemiselulosa membentuk lignoselulosa. Lignin berikatan dengan hemiselulosa 

melalui ikatan kovalen. 

Hemiselulosa adalah polisakarida yang berikatan dengan selulosa pada bagian 

tanaman yang telah mengalami delignifikasi. Hemiselulosa terutama terdapat pada 

bagian lamela tengah dari dinding sel tanaman. Kebanyakan hemiselulosa mempunyai 

derajat polimerisasi 100-200 (Sjostrom, 1995). Hemiselulosa tidak larut dalam air pada 

temperatur rendah. Kehadiran asam sangat meningkatkan kelarutan hemiselulosa dalam 

air. 

Lignin merupakan fraksi non karbohidrat yang bersifat kompleks dan sulit 

dikarakterisasi. Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tanaman yang merupakan 

polimer terbanyak setelah selulosa. Komponen lignin pada sel tanaman (monomer 

guasil dan siringil) berpengaruh terhadap pelepasan dan hidrolisis polisakarida. Adanya 

lignin mengakibatkan sifat kaku dan ketahanan tarik pada serat. Lignin dapat dioksidasi 

oleh larutan alkali dan bahan oksidator lain. Lignin tahan terhadap proses hidrolisis oleh 

asam-asam mineral tetapi mudah larut dalam larutan sulfit pada suhu kamar. 

Delignifikasi adalah salah satu proses pretreatment dimana proses delignifikasi 

menggunakan larutan NaOH karena larutan ini dapat menyerang dan merusak struktur 

lignin, bagian kristalin dan amorf, memisahkan sebagian lignin dan hemiselulosa serta 

menyebabkan penggembungan struktur selulosa 

Sejauh ini ikatan antara natural fiber dan resin berfokus pada 3 faktor ikatan 

mekanis, ikatan molekular (fisikal) dan ikatan kimia diantara natural fiber dan resin. 
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Kelompok hidroxil (-OH) pada rantai ikatan utama pada resin memberikan tempat 

untuk ikatan hidrogen pada permukaan natural fiber, yang mengandung banyak gugus 

hidroksil dalam struktur kimia. Kemungkinan ikatan antara resin dan serat alam di 

tunjukkan pada gambar berikut ini. 

 
 Gambar 2.10 Ikatan yang dimungkinkan antara serat alami dan resin  

 Sumber :  A.K Mohanty, 2005 

 

Kekuatan pada komposit dari gabungan antara polimer dan serat daun nanas ini 

ada pada ikatan Hydroxil, karena dengan ikatan tersebut serat dapat merekat dengan 

baik dan membuat rantai ikatan yang meningkatkan kekuatan mekanik dari komposit. 

Kendala pada ikatan ini ialah serat alam memiliki sifat alami sebagai penyerap 

kelembaban, dimana polimerisasi dari resin polyester adalah polimerisasi kondensasi 

yang menghasilkan air. Memang air juga memiliki ikatan hydroxyl, tetapi pada fase cair 

itu dapat menyebabkan serat menggembung dan menurunkan kekuatan mekaniknya. 

Untuk itu perlakuan seperti mengeringkan serat sangat dianjurkan agar dapat 

menghindari kelembaban yang banyak diserap sebelum proses pembuatan komposit. 

Pada gambar 2.8 bisa dilihat bahwa setelah proses perlakuan kimia salah satunya 

yaitu perlakuan alkali, prosentase zat yang dapat mengurangi kekuatan serat pun 

berkurang seperti lignin dan hemi cellulose. Berkurangnya zat tersebut sangat penting 

karena pada struktur serat alam agar terbuka dan dapat bergabung atau merekat secara 

maksimal dengan polimer. 
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Pada gambar 2.9 yang diberi tanda merah, menunjukan nilai kekuatan serat saat 

diuji tarik, yaitu 2,63 N/mm saat sebelum diberi proses degumming dan 5,53 N/mm saat 

setelah diberi proses degumming. Dengan demikian bisa dicari panjang yang optimal 

untuk rancangan panjang serat.  

2.5 Matriks 

2.5.1 Defenisi Fungsi Dan Klasifikasi Matriks 

Matrik adalah bahan yang berfungsi mengikat penguat satu dengan yang lain. 

Bahan yang umum dipakai sebagai matrik adalah metal, keramik, atau polimer. Pada 

saat ini polimer sering dipergunakan karena lebih ringan dan tahan korosi. (Schwartz, 

1992). Persyaratan di bawah ini perlu dipenuhi sebagai bahan matriks untuk pencetakan 

bahan komposit : 

1. Mempunyai penyusutan yang kecil pada pengawetan. 

2. Dapat diukur pada temperatur kamar dalam waktu yang optimal.  

3. Resin yang dipakai perlu memiliki viskositas rendah, sesuai dengan bahan penguat 

dan permeable. 

4. Memiliki daya rekat yang baik dengan bahan penguat. (Surdia, 2003). 

Pada umumnya matriks berfungsi didalam material komposit sebagai (Schwartz, 1992): 

1. Menjaga agar serat tetap berada di dalam struktur komposit. 

2. Membantu mendistribusi beban yang diterima. 

3. Melindungi serat dari kerusakan eksternal seperti pengausan. 

4. Memberi perlindungan serat terhadap keadaan lingkungan yang kurang baik. 

Bahan pengisi yang berfungsi sebagai penguat pada material komposit dapat 

berbentuk serat, partikel, dan serpihan.Dalam hal ini sebagai pengikat atau penyatu 

antara serat dengan serat, partikel dengan partikel yaitu digunakan matriks. 

Secara umum matriks terbagi atas dua kelompok yaitu: 

1. Termoset  

Merupakan bahan yang sulit mencair atau lunak apabila dipanaskan karena 

harusmembutuhkan temperatur yang sangat tinggi.Hal ini diakibatkan karena 

molekul-molekulnya mengalami ikatan silang (cross linking) sehingga bahan tersebut 

sulit dan bahkan jarang didaur ulang kembali (Hartomo, 1992). Gambar 2.9 

Memperlihatkan bahwa pemanasan bahan temoset akan mengakibatkan terjadinya 

cross linking antara molekul-molekul sehingga jika  bahan termoset telah mengeras 

maka sulit untuk dilunakan kembali dengan pemanasan. 
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 Gambar 2.11 Molekul pada polimer termoset mengalami cross linking  (a) 

Sebelum dipanaskan dan (b) Sesudah dipanaskan. 

 Sumber : Hartomo, 1992 

 

2. Termoplastik  

Merupakan bahan yang mudah menjadi lunak kembali apabila dipanaskandan 

mengeras apabila didinginkan sehingga pembentukan dapat dilakukan berulang-

ulang karena mempunyai struktur yang linier. 

 

2.5.2 Matriks Polyester 

Resin polyester sebelum dicampur dengan zat pengeras/katalis, akan tetap dalam 

keadaan cair dan akan mengeras setelah pencampuran dengan katalisnya setelah 

beberapa menit, sesuai dengan jenis dan banyaknya katalis yang digunakan dalam 

pencampuran seperti ditunjukkan pada tabel 2.3. Semakin banyak penggunaan katalis 

tersebut maka waktu pengerasan cairan matrik (curing time) akan semakin cepat. 

 

Tabel 2.1 Hubungan prosentase (%) katalis dengan potlife pada polyester BQTN 157 

(Hartomo, 1992). 

 
 

Curing merupakan suatu proses pengeringan untuk merubah material pengikat 

dari keadaan cair menjadi padat. Curing ini terjadi melalui reaksi kepolimerisasi radikal 
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antara molekul jenis vinil yang membentuk hubungan silang melalui bagian tak jenuh 

dari polyester.Reaksi ini timbul karena dipicu oleh katalis yang ada, yang mulai 

diaktifkan oleh sejumlah kecil akselerator.Standar yang dianjurkan untuk penggunaan 

katalis adalah 1% pada suhu kamar. 

Karena berupa resin cair dengan viskositas yang relatif rendah, mengeras pada 

suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa menghasilkan gas sewaktu pengesetan 

seperti banyak resin termoseting yang lainnya, maka tak perlu diberi tekanan untuk 

pencetakan. Kemampuan polyester terhadap cuaca sangat baik, tahan terhadap 

kelembaban dan sinar ultra violet bila dibiarkan diluar.Berdasarkan karateristik ini, 

bahan ini dikembangkan secara luas sebagai penguat serat dengan menggunakan serat 

gelas.Polyester adalah jenis resin yangpaling banyak digunakan sebagai matrik pada 

serat gelas untuk badan kapal, mobil, tandon air dan sebagainya (Hartomo, 1992). 

 

Tabel 2.2 Sifat – Sifat Resin Polyester (Frida, 1992) 

 
 

Tabel 2.3 Spesifikasi resin unsaturated polyester yukalac 157 BQTN 

(Sumber :Frida, 1992) 
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2.6 Pengujian Prosentase Penyusutan 

Pada setiap proses produksi pasti ada kerugian, pada pengecoran salah satu 

kerugianya adalah penyusutan. Penyusutan ini mengakibatkan desain produk menjadi 

tidak maksimal, karena ada proses produksi lanjutan yang memakan waktu dan biaya 

lebih. Untuk pengujian prosentase penyusutan pada ASTM, terdapat pada seri ASTM 

D6289. Pada dasarnya standar ASTM mengacu pada rumus densitas atau teori 

Archimedes, yaitu : 

ρ = 
𝑚

𝑣
                                                                                                                (2-1)                                                                       

dimana :  

ρ  = Densitas benda (kg/𝑚3). 

m = massa benda (kg). 

v  = volume benda (𝑚3) 

 Dari persamaan diatas, perhitungan pada ASTM D6289 menjadi : 

MS = 
𝑉𝑜−𝑉1

𝑉𝑜
 × 100 %                                                                                         (2-2) 

 Dimana : 

 MS = Mold shrinkage atau prosentase penyusutan spesimen (%). 

 𝑉0   = Volume cetakan spesimen (𝑚3). 

 𝑉1   = Volume spesimen (𝑚3). 

 

2.7 Fraksi Berat 

Komposisi serat dalam komposit sangat mempengaruhi kekuatan komposit 

tersebut. Untuk memperoleh komposit berkekuatan tinggi, distribusi serat dengan 

matrik harus merata pada proses pencampuran agar mengurangi timbulnya kekosongan 

ruang pada komposit. Untuk menghitung fraksi berat, parameter yang harus diketahui 

adalah berat jenis serat, berat jenis resin, massa komposit, massa resin. Adapun fraksi 

berat  yang ditentukan dengan persamaan (Harper, 1996) : 

Jumlah kandungan serat atau material pengisi (filler) dalam komposit yang biasa 

disebut fraksi volume atau fraksi berat merupakan hal yang menjadi perhatian khusus 

pada komposit penguatan serat maupun komposit dengan material pengisi. Salah satu 

elemen kunci dalam analisa mikromekanik komposit adalah karakteristikisasi dari 

volume atau berat relatif dari material penyusun. Persamaan mikromekanik meliputi 

fraksi volume dari material penyusun tetapi pengukuran secara aktual sering 

berdasarkan pada fraksi berat (Gibson,1994). Fraksi berat adalah perbandingan antara 
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berat material penyusun dengan berat komposit. Fraksi berat material penyusun dapat 

dihitung dengan persamaan dibawah ini : 

Pertama masukkan densitas dan volume dari matrik dan fiber supaya kita bisa 

mengetahui densitas komposit. 

                    (2-3) 

 Kedua masukkan fraksi massa dari matrik dan fiber, tetapi jumlah fraksi massa 

harus 1. 

                                                                                                                    (2-4) 

                                                                                                                  (2-5) 

                                                                                                             (2-6)  

 Ketiga mencari besar volume fiber.  

𝑉𝑓 =  
𝜌𝑐

𝜌𝑓
 𝑊𝑓                                                                                                                    (2-7) 

 Keempat baru bisa didapat berat fiber dari fraksi berat.     

                                                                                                                                      (2-8)       

Dimana : 

 𝑤𝑓   = densitas fiber (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 ).. 

 𝑤𝑚  = densitas matrik (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 ). 

 𝑊𝑚  = fraksi berat matrik. 

 𝑊𝑓   = fraksi berat fiber. 

 𝜌𝑐    = densitas komposit (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 ). 

 𝜌𝑓    = densitas fiber (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 ). 

 𝜌𝑚   = densitas matrik (
𝑔𝑟

𝑐𝑚3 ). 

 𝑉𝑓    = volume fiber pada komposit (𝑐𝑚3) 
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2.8 Penyusutan 

 Perubahan suhu suatu benda akan mengakibatkan perubahan volume benda 

tersebut. Setiap bahan akan mempunyai koefisien muai yang berbeda-beda. Pada 

kenaikan suhu akan terjadi pemuaian, sedangkan pada penurunan suhu akan terjadi 

penyusutan.  

 Pada perubahan phasa (misalnya dari cair kepadat) tidak terjadi perubahan suhu, 

secara teoritisnya tidak akan terjadi penyusutan/pemuaian. Yang terjadi disini adalah 

perubahan jarak antara molekul-molekul. Jarak antar molekul pada phasa cair akan lebih 

besar dari pada jarak antar molekul pada phasa padat. Hal ini akan mengakibatkan 

perbedaan massa jenis,yang juga akan berakibat penyusutan. Dalam proses penurunan 

suhu suatu benda tuang dari suhu tuang sampai dengan suhu kamar akan terjadi 3 jenis 

penyusutan, yaitu penyusutan cair, penyusutan pengkristalan, dan penyusutan padat. 

 Penyusutan cair terjadi pada penurunan suhu dari suhu tuang sampai dengan 

liquidus. Besar rata-rata penyusutan ini untuk semua jenis bahan logam adalah ±1% 

untuk setiap penurunan suhu 50˚ C. rata -rata suhu tuang yang diambil pada prakteknya 

adalah sekitar 100˚ C diatas suhu liquidus, sehingga rata-rata penyusutan cair untuk 

setiap benda tuang adalah sekitar 2%. Pada proses pengkristalan (perubahan phasa) 

terjadi penurunan massa jenis benda. Penurunan ini akan terjadi secara serentak untuk 

bahan yang tidak mempunyai interval pemadatan ( contoh besi tuang dengan komposisi 

autektik). Pada bahan yang mempunyai interval pemadatan yang besar ( contoh: baja) 

penyusutan terjadi secara bertahap dan besarnya penyusutan untuk setiap bahan 

berbeda. 

 Penyusutan pada polyester dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu : 

 Polimerisasi Kondensasi 

Akibat polimerisasi kondensasi, volume polyester akan menyusut dikarenakan 

𝐻2𝑂 yang terjadi akan menguap akibat panas yang ditimbulkan saat resin diberi 

katalis. 

 Luas Bidang Kontak 

Luas bidang kontak adalah luas bidang kontak antara resin dengan cetakan. Hal 

ini menyebabkan gaya adesif antara cetakan dan resin yang akan berpengaruh 

terhadap penyusutan resin. 

 Hal – Hal Lain 

Hal lain yang menyebabkan penyusutan ialah suhu saat curing dan kelembaban 

udara.  
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2.9  Hipotesis 

Dari beberapa penjelasan teori diatas, dengan memvariasikan prosentase fraksi 

berat dan bentuk cetakan terhadap pada resin polyester maka : 

 Semakin besar fraksi berat serat nanas, maka semakin menurun prosentase 

penyusutan polyester. 

 Perubahan bentuk penampang cetakan akan mempengaruhi prosentase 

penyusutan polyester.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode eksperimental nyata (True Experimental 

Research). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh fraksi berat serat daun nanas dan 

bentuk cetakan terhadap prosentase penyusutan resin polyester. Diharapkan dari 

penelitian ini didapat data-data yang valid agar dapat menyimpulkan permasalahan yang 

dibahas. 

 

3.1 Tempat Pengambilan Data Pengujian 

Pengambilan data dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan di : 

 Laboratorium Pengecoran Logam Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Metode Hand lay-up 

Proses ini merupakan metode yang paling sederhana untuk memproduksi plastik 

yang diperkuat serat cara pembuatan dengan sistem hand lay-up dilakukan dengan 

meletakkan serat pada cetakan yang telah dilapisi dengan release film yang bertujuan 

untuk mencegah lengketnya material-material komposit pada cetakan, terutama pada 

sudut-sudut cetakan, release film ini juga membantu membentuk permukaan komposit 

menjadi lebih baik, setelah serat diletakkan pada cetakan selanjutnya matrik dituang 

dalam cetakan, rol penekanan digunakan untuk meratakan dan menghilangkan udara 

yang terperangkap. 

Kelebihan : 

• Biayanya murah 

• Dapat digunakan untuk benda besar maupun kecil 

• Alat yang digunakan sederhana 

• Bisa digunakan untuk serat pendek / panjang 

• Mudah mengerjakannya 

Kekurangan : 

• Kekuatan lapisan tergantung oleh pengerjaan tangan yang melapisi 

• Keseragaman produk kurang 

• Pengerjaan lama 

Tahap proses pembuatan produk material komposit : 
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1. Pembersihan dan pemberian pelicin. 

2. Pemberian pigmen warna (gel coat) sebagai permukaan luar panel komposit yang 

dihasilkan 

3. Pemberian resin dan penguat serat 

4. Proses pengeringan 

5. Proses pelapisan panel komposit dari cetakan. 

 

 
Gambar 3.1 Metode hand lay up 

Sumber : Gibson : 1994 

 

3.3 Uji Piknometri 

Pengujian piknometri bertujuan untuk mendapatkan massa jenis benda dengan 

mengukur massa benda ketika di dalam air dan massa di atas timbangan, lalu dihitung 

dengan persamaan dibawah ini : 

Ρs = ρair x                                                                                                                    (3-1) 

Dimana :  

 Ρs    = massa jenis benda (gr/ml) 

 ρ air = massa jenis air (gr/ml) 

 Ws   = berat benda diatas timbangan (gr) 

 Wsb = berat benda dalam air (gr) 

 Wb   = berat keranjang timbangan dalam bak air (gr)  
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan sebelum penelitian. 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

 Fraksi berat serat daun nanas sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. 

 Bentuk cetakan dengan luas penampang lingkaran, segitiga, segi empat, dan segi 

dua belas. 

 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang besarnya tergantung pada variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah prosentase penyusutan. 

 

3.4.3 Variabel Terkontrol  

Variabel terkontrol adalah variabel yang besarnya dikonstantakan. Dalam hal ini 

yang menjadi variabel terkontrol adalah 

 Prosentasi katalis yang digunakan, yaitu 1% dari volume matrik. 

 Volume cetakan adalah 50,4 𝑐𝑚3 

 Curing menggunakan suhu ruang. 

 Luas bidang kontak cetakan berpenampang segitga = 78,4 𝑐𝑚2, segiempat = 68 

𝑐𝑚2, lingkaran = 62,24 𝑐𝑚2, segi duabelas = 61,88 𝑐𝑚2. 
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3.5 Peralatan dan Bahan Penelitian 

3.5.1 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Cetakan spesimen dari kayu dengan bentuk luas penampang : 

 Segi empat 

 

 

 

 Gambar 3.2 Cetakan spesimen balok. 
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 Segitiga 

 

 
 Gambar 3.3 Cetakan spesimen prisma tegak segitiga. 
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 Lingkaran 

 

 
 Gambar 3.4 Cetakan spesimen tabung. 
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 Segi dua belas 

 

 
 Gambar 3.5 Cetakan spesimen prisma tegak segi dua belas. 
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2. Gelas ukur 

Digunakan untuk mengukur jumlah resin yang digunakan. 

 

 
 Gambar 3.6 Gelas ukur  

 

3. Akuarium. 

Akuarium digunakan untuk tempat melakukan proses alkali pada serat daun nanas. 

 

 
 Gambar 3.7 Akuarium 
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4. Pipet  

Digunakan untuk mengambil jumah kadar katalis. 

 

 
 Gambar 3.8 Pipet 

5. Mirror glaze (Wax) 

Mirror glaze dioleskan pada cetakan sebelum mencetak spesimen agar mudah 

melepas spesimen 

 

 
 

 Gambar 3.9 Mirror glaze(Wax) 

 

6. NaOH (Natrium Hidroksida). 

Digunakan pada proses alkali. Yaitu proses penghilangan lignin atau lemak pada 

serat alam. 

 

 
 

 Gambar 3.10 NaOH 
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7. Satu unit komputer untuk pengolahan data 

Digunakan untuk pengolahan data hasil penelitian. 

 

 
 Gambar 3.11 Komputer 

8. Gelas plastik 240ml 

Digunakan untuk pencampuran resin dan katalis 

 

 
 Gambar 3.12 Gelas plastic 

9. Vernier Caliper 

Untuk mengukur dimensi spesimen. 

 

 
 Gambar 3.13 Vernier Caliper 
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10. Penggunaan alat-alat lainya. 

Untuk membantu proses pembuatan spesimen. 

 

 
Gambar 3.14 Penggunaan alat-alat lainya. 

 

3.5.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Resin polyester yukalac 157 BQTN 

Matrik yang digunakan adalah resin polyester yukalac 157 BQTN dengan bahan 

tambahan katalis. 

 

 
 Gambar 3.15 Resin polyester yukalac 157 BQTN 

 

2. Serat daun nanas 

Serat alam yang digunakan adalah serat daun nanas sebagai penguat resin. 

 

 
 Gambar 3.16 Serat daun nanas 
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3. Katalis MEKPO dengan prosentase 1% 

 

 
 Gambar 3.17 Katalis 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah pembuatan spesimen bahan komposit pada penelitian ini 

adalah: 

1. Pembuatan cetakan spesimen dari silicon dengan pola cetakan dari kayu. 

 

Tabel 3.1 Dimensi cetakan 

No. Bentuk Luas Penampang Luas Penampang Tinggi Volume 

1 Lingkaran 12 𝑐𝑚2 4,2 cm 50,4 𝑐𝑚3 

2 Segitiga 12 𝑐𝑚2 4,2 cm 50,4 𝑐𝑚3 

3 Segiempat 12 𝑐𝑚2 4,2 cm 50,4 𝑐𝑚3 

4 Segi dua belas 12 𝑐𝑚2 4,2 cm 50,4 𝑐𝑚3 

 

2. Proses alkali pada serat daun nanas. 

3. Proses pemotongan serat. 

4. Perhitungan fraksi berat serat daun nanas dan resin. 

5. Resin dituangkan ke dalam gelas ukur kemudian ditambahkan katalis sebanyak 1% 

dari jumlah volume resin dan serat daun nanas sesuai prosentase fraksi volume 

dalam spesimen, kemudian resin, katalis, dan serat daun nanas di aduk rata. 

6. Tuangkan resin berserat ke dalam cetakan. 

7. Setelah 1 jam, spesimen dapat di lepas dari cetakan. 
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3.7 Perhitungan prosentase penyusutan  

Perhitungan prosentase penyusutan dilakukan untuk mengetahui besarnya 

penyusutan yang terjadi dari bahan komposit. Perhitungan ini dilakukan dengan 

menurut standar ASTM D 6289 : 

MS = 
𝑉𝑜−𝑉1

𝑉𝑜
 × 100 %                                                                                         (3-2)                                                                       

 Dimana : 

 MS = Mold shrinkage atau prosentase penyusutan spesimen (%). 

 𝑉0   = Volume cetakan (𝑚3). 

 𝑉1   = Volume spesimen (𝑚3). 
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3.8 Diagram Alir Penelitian 
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