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INTISARI
Komposit didefinisikan sebagai penggabungan dua macam material atau
lebih yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu matrik dan penguat. Komposit
memiliki keuntungan dimana tahan terhadap korosi dan juga memiliki kekuatan
dan kekakuan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kekuatan tarik, regangan dan modulus elastisitas pada komposit fiberglass dengan
variasi 2, 4, dan 6 lapisan.
Penelitian ini menggunakan serat E-glass dengan arah serat anyam, resin
yang digunakan adalah resin lycal yang masuk dalam jenis resin epoxy dan
mirrorglaze sebagai release agent. Komposit dibuat dengan menggabungkan 30
% serat, 35 % resin dan 35 % katalis, diatas cetakan 20 cm x 15 cm x 0,5 cm.
Benda uji yang dibuat mengacu pada standar ASTM A370 non logam sebanyak 3
spesimen pada setiap variasi. Sebelum melakukan pengujian, komposit dipotong
dengan panjang 156 cm. Untuk pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap
variasi yaitu komposit 2 lapis, komposit 4 lapis dan komposit 6 lapis dengan
menggunakan mesin uji tarik.
Dari penelitian ini diketahui bahwa nilai kekuatan tarik rata-rata tertinggi
terdapat pada komposit dengan variasi 6 lapis yaitu 162,5 MPa. Dapat
disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lapisan serat maka semakin tinggi
nilai kekuatan tarik yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena nilai kekuatan tarik
yang tinggi terdapat pada serat. Sedangakan untuk nilai regangan rata-rata yang
paling tinggi ada pada komposit dengan variasi 2 lapis yang mengalami
pertambahan panjang sebesar 2,49 %. Dan untuk nilai modulus elastisitas rata-rata
tertinggi terdapat pada komposit dengan variasi 6 lapis dengan nilai 84,05 MPa.

Kata Kunci : komposit, kekuatan tarik, regangan, modulus elastisitas, fiberglass
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ABSTRACT
Composite can be defined as a combination of two or more materials.
The two components are a reinforcement and a matrix. The main advantages
of composite materials are corrosion resistance, high strength, and stiffness.
This study was conducted to determine the tensile strength, the strain and the
modulus of elasticity of fiberglass composite with 2, 4, and 6 layers.
This study used E-glass fiber with woven roving. Lycal resin, which
included in epoxy and mirror glaze resin type, used as the release agent.
Composite was made by combining 30 % fiber, 35 % resin and 35 % catalyst
in a 20 cm x 15 cm x 0.5 cm mold. The composite testing object used nonmetal ASTM A370 standardization. Three specimens were made on each
variation. Before testing, the composite was cut into 156 cm length. The
composite test has been performed three times for each variation, which was
2, 4, and 6 layers of composite, used a tensile strength machine.
Based on the study, the highest average tensile strength appeared on the
6 layers of composite with 162.5 MPa. The variation layers addition is
followed by the increasing of the composite tensile strength. The high tensile
strength is caused by the fiber. The highest average strain percentage
appeared on the 2 layers with 2.49 % strain value. Furthermore, the highest
average of the modulus of elasticity appeared on the 6 layers with 84.05
MPa.

Key words : Composite, Tensile Strength, Strain, Modulus of Elasticity,
Fiberglass
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG
Pada era digital zaman sekarang, teknologi semakin berkembang pesat.

Perkembangan komposit saat ini sudah mulai mengarah pada pemanfaatan
komposit sebagai panel sekaligus struktur utama dari suatu komponen tertentu.
Salah satu yang sedang dikembangkan adalah teknologi material. Di kehidupan
sehari-hari kita sudah mengenal bahan material logam dan non logam. Komponen
material yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan
kemajuan teknologi saat ini. Dengan didukung oleh alat-alat yang modern
manusia

berusaha

mengembangkan

material-material

yang

baru,

agar

menghasilkan bahan material yang lebih mudah dijangkau.
Dalam tulisan tugas akhir ini akan dibahas tentang komposit. Komposit
merupakan material yang terbuat dari proses penggabungan dua bahan atau lebih,
dimana matriks sebagai pengikat dan reinforcement sebagai penguat. Dari dua
bahan atau lebih yang digabungkan dalam satu bahan komposit ini akan
menghasilkan sifat-sifat dari bahan baru yang lebih baik dari atau tidak dimiliki
oleh bahan penyusunnya. saat ini komposit banyak digunakan dalam kehidupan
sehari-hari, contohnya peralatan rumah tangga dan juga komponen yang terdapat
pada kendaraan. Komposit yang akan saya gunakan adalah komposit dengan
penguat serat fiber/gelas dengan susunan serat anyam, dimana bahan komposit ini
sering mengalami banyak perkembangan.
Tujuan membuat komposit adalah untuk mendapatkan bahan yang lebih
baik dari bahan lain. Dalam berberapa pengaplikasian bahan komposit lebih
efektif sebagai bahan teknik.
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Keunggulan bahan komposit dibandingkan dengan bahan logam antara
lain:
1. Memiliki bobot yang lebih ringan.
2. Mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih baik.
3. Tahan terhadap korosi.
4. Memiliki daya redam bunyi yang baik.

Beberapa kekurangan dari bahan komposit antara lain:
1. Banyak bahan komposit yang tidak aman terhadap zat-zat atau larutan
tertentu.
2. Harga bahan komposit yang masih relatif mahal.
3. Proses pembentukan komposit memerlukan waktu relatif lama dan
memerlukan biaya lebih.

1.2.

Rumusan Masalah
Komposit merupakan material yang sangat dipengaruhi oleh sifat
dan jenis dari bahan yang menjadi penyusun. Agar mendapat sifat dan
karakteristik yang baik dari komposit, maka perlu memperhatikan faktor:
1. Bagaimanakah pengaruh kekuatan tarik pada setiap variasi jumlah
lapisan komposit fiberglass (arah serat anyam)?
2. Bagaimanakah pengaruh regangan pada setiap variasi jumlah lapisan
komposit fiberglass (arah serat anyam)?
3. Bagaimanakah pengaruh modulus elastisitas pada setiap variasi jumlah
lapisan komposit fiberglass (arah serat anyam)?

1.3.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui rata-rata kekuatan tarik komposit fiberglass (arah serat
anyam) pada variasi 2, 4, dan 6 lapisan.
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2. Mengetahui rata-rata regangan komposit fiberglass (arah serat anyam)
pada variasi 2, 4, dan 6 lapisan.
3. Mengetahui rata-rata modulus elastisitas komposit fiberglass (arah serat
anyam) pada variasi 2, 4, dan 6 lapisan.

1.4.

Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengujian yang dilakukan pada komposit adalah uji tarik.
2. Matriks yang dipakai sebagai pengikat adalah resin epoxy.
3. Pengeras yang digunakan adalah katalis bawaan yang telah disediakan
khusus untuk resin epoxy.
4. Serat yang digunakan adalah serat gelas WR 200.

1.5.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian tentang komposit ini adalah :

1. Bagi penulis dapat pengetahuan tentang material terutama komposit.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pembutan blade kincir
angin dan body mobil listrik.
3. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah ilmu
pengetahuan

yang

bisa

di

tempatkan

di

perpustakaan.
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BAB II

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Komposit
Komposit merupakan suatu sistem yang tersusun melalui pencampuran dua

material atau lebih yang berbeda, dalam bentuk dan komposisi material yang tidak
larut satu sama lain. Pada umumnya bahan komposit adalah bahan yang memiliki
beberapa sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponennya.
Penggunaan komposit sendiri adalah untuk menggantikan logam sebagai
komponen utama benda-benda yang selama ini banyak dibuat menggunakan
logam. Komposit terdiri dari 2 jenis material berbeda yang disatukan sehingga
menjadi material baru yang memiliki karakteristik kedua material yang
digabungkan, material pertama yaitu matrik yang memiliki fungsi sebagai
pengikat, sedangkan material yang kedua yaitu reinforcement yang memiliki
fungsi sebagai bahan yang memiiliki fungsi memperkuat bahan komposit.
Pengelompokan komposit dapat dilihat dari bahan penguat pada matrik atau
dapat juga dilihat dari bahan yang menjadi matrik pengikat. Untuk komposit yang
dilihat dari bahan penguat dibagi menjadi komposit dengan bahan penguat serat
dan non serat. Komposit dengan bahan penguat serat masih dibagi lagi manjadi
dua bagian:
1. Komposit tradisional (komposit alam) yang biasa berupa serat kayu, jerami,
kapas, wol, sutera, serat enceng gondok, serat pisang, dll
2. Komposit sintesis, yaitu komposit yang mempunyai bahan penguat serat
yang

diproduksi

dengan

industri

manufaktur,

dimana

komponen-

komponennya diproduksi secara terpisah, kemudian digabungkan dengan
teknik tertentu agar diperoleh struktur, sifat dan geometri yang diinginkan.
Serat sintesis ini dapat berupa serat gelas karbon, nilon dan polyester.
Sedangkan untuk pengelompokan komposit berdasarkan fase matriknya
dapat dilihat pada Gambar 2.1 beserta penjelasannya:
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Gambar 2.1 Klasifikasi Komposit Berdasarkan Fase Matrik
1. Metal Matrix Composite (MMC) adalah komposit dengan fase
matriknya berupa logam, komposit ini terbentuk dari campuran logam
dan keramik seperti kabrida wolfram.
2. Ceramic Matrix Composite (CMC) adalah komposit dengan fase
matriknya berupa keramik, pada komposit jenis ini untuk reinforce
agent digunakan oksida alumunium, kabrida silikon, dan serat dengan
tujuan untuk meningkatkan sifat tahan terhadap suhu tinggi.
3. Polymer Matrix Composite (PMC) adalah komposit dengan fase matrik
polimer, polimer yang digunakan berupa resin thermosetting epoxy, dan
polyester dengan reinforce agent berupa fiber.

Matriks adalah bagian komposit yang memiliki volume terbesar
(dominan). Memiliki sifat yang ulet namun memiliki kekuatan dan
kekakuan yang kurang. Matrik mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Menyatukan reinforcement dan memberikan bentuk pada komposit.
2. Memberikan keuletan pada komposit.
3. Mencegah terjadinya keretakan yang membuat reinforcement terurai
yang berakibat rusaknya komposit.
4. Melindungi dari bahan kimia yang bisa merusak komposit.
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5. Melindungi dari keausan dari reinforcement.
Matrik pada bahan komposit berbentuk :


Logam



Keramik



Polimer
Reinforcement adalah material penguat yang ada pada komposit.

Beberapa fungsi reinforcement adalah sebagai berikut:
1. Menyerap 90% beban yang terjadi pada komposit.
2. Menghasilkan kekakuan dan kekuatan.
3. Menghasilkan konduktifitas elektrik.
Rainforcement pada bahan komposit berbentuk


Fiber (serat)



Partikel



Flake

Komposit memliki banyak keuntungan antara lain :
1. Tidak korosif
2. Berumur panjang
3. Perawatan yang mudah

Selain memiliki kelebihan komposit juga memiliki beberapa kerugian
antara lain :
1. Tidak tahan terhadap beban shock (kejut) dan crash (tabrak)
dibandingkan dengan metal
2. Kurang elastis
3. Lebih sulit dibentuk secara plastis

2.2.

Bahan Penyusun Komposit
Pada umumnya bentuk dasar bahan komposit adalah tunggal dimana

merupakan susunan dari paling tidak terdapat dua unsur yang saling bekerja sama
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untuk menghasilkan sifat-sifat bahan yang berbeda terhadap sifat-sifat unsur
bahan penyusun. Dalam prakteknya komposit terdiri dari suatu bahan utama yaitu
(matrik) dan suatu bahan penguat (reinforcement) yang ditambahkan untuk
meningkatkan kekuatan dan kekakuan maltrik. Penguat yang dimaksud yaitu
serat. Klasifikasi komposit sering digunakan antara lain :
1.

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

2.

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

3.

Klasifikasi menurut distribusi unsur pokok, seperti

continous dan

discontinous.
4.

Klasifikasi menurut fungsinya,seperti elektrical atau struktural.

Secara garis besar komposit diklasifikasikan menjadi 3 macam (Jones,1975),
yaitu:
1. Komposit serat (Fibrous Composites)
2. Komposit partikel (Particulate Composite)
3. Komposite lapis (Laminates Composite)

2.2.1. Resin Epoxy
Resin epoxy adalah salah satu jenis resin termoplastik. Resin ini memiliki
kegunaan yang luas dalam industri teknik kimia, listrik, mekanik dan sipil.
Biasanya resin jenis epoxy ini digunakan sebagai perekat, cat pelapis, cetakan cor
dan benda-benda cetakan. Resin epoksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu resin
bisfenol A dan resin sikloalifatik.
1. Resin bisfenol A mempunyai sifat kelekatannya terhadap bahan
lain baik sekali, bahan ini banyak digunakan dalam cat untuk
logam, perekat, pelapis, dengan serat gelas.
2. Resin sikloalifatik mempunyai viskositas rendah dan ekivalensi
epoksinya kecil. Bahan berguna sebagai pengencer bisfenol karena
mudah penanganannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

2.2.2. Fiber (serat)
Fiber (serat) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen
yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Manusia menggunakan serat
dalam banyak hal contohnya untuk membuat tali, kain, kerstas, dan juga peralatan
rumah tangga. Serat dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu serat alami dan
serat sintesis (serat buatan manusia). Serat alami memiliki kelebihan khususnya
dalam hal kenyamanan. Namun, Serat sintesis dapat diproduksi secara murah
dalam jumlah yang besar. Ada beberapa bahan fiber yang digunakan:
1.

Serat Gelas
Serat gelas adalah salah satu jenis bahan fiber komposit yang memiliki
keunggulan yaitu kuat namun tetap ringan.

2.

Karbon
karbon merupakan serat yang kuat kekuatanya melebihi besi namun lebih
ringan.

3.

Boron
boron merupakan serat yang memiliki elastisitas yang tinggi, tetapi serat
yang satu ini memiliki harga yang mahal.

4.

Kevlar
Serat kavlar memiliki gaya tarik yng tinggi, serat ini juga sering dipakai
untuk pembuatan pakaian anti peluru

5.

Keramik
Keramik fiber merupakan serat yang bisa kita temui pada keramik. Serat ini
memiliki modulus elastisitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk
meguatkan logam dengan kerapatan dan modulus elastis yang rendah seperti
alumunium dan magnesium.

2.3.

Phase Pertama (matrik)
Matrik merupakan bagian komposit yang memiliki peran penting sebagai

pengikat. Fungsi dari marik juga sebagai pelindung serat dari kerusakan ekternal,
matrik juga memiliki sifat yang ulet namun memiliki kekakuan dan kekuatan yang
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kurang. Matrik juga memiliki fungsi sebagai penerus gaya dari serat menuju serat
lain.
Matrik bahan komposit yang digunakan bisa berupa logam, keramik, dan
polimer. Logam yang biasanya digunakan yaitu Nikel dan Cobalt. Matrix bahan
keramik yang biasa dipakai adalah Alumina (Al2O3), Karbida Boron (B4C),
Nitride Boron (BN), Karbida Silikon (SiC). Polimer yang biasa digunakan adalah
matrik berupa plastik thermosetting yang tidak dapat didaur ulang, seperti
polyester atau epoxy dan polimer thermoplastic.

2.4.

Phase Pedua ( Reinforceing agent)
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Pada tahap ini dapat

berupa fiber, partikel, dan flake.

2.5.

Macam Serat
Dalam dunia industri banyak jenis serat yang sering digunakan sebagai

bahan penguat dalam proses pembutan komposit. Berikut ini bahan serat yang
sering digunakan:
 Serat Gelas
Fiberglass atau serat gelas adalah salah satu jenis Fiber Reinforced plastic
yang terkonsentrasi pada jenis serat yang terbuat dari gelas. Material serat gelas
terdiri dari silika dengan campuran boron, magnesium, limestone, kaolin clay,
dan beberapa mineral lain dalam bentuk cair. Contoh serat gelas dapat dilihat
pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 serat gelas sebagai penguat komposit
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Beberapa kelebihan dari serat gelas :


Harga murah



Tidak mudah terbakar



Isolator listrik yang bagus



Memiliki sifat antikorosi yang baik



Memiliki kekuatan tarik yang tinggi



Memiliki regangan yang rendah

Serat gelas memiliki 4 jenis yang di klasifikasikan berdasarkan aplikasinya
didunia yaitu sebagai berikut
1. C Glass :

Chemical Glass adalah material serat gelas yang

digunakan untuk memproduksi benda-benda yang tahan bahan kimia
reaktif.
2. E Glass : Electrical Glass adalah material yang digunakan untuk
memproduksi isolator listrik, penguat (reinforcement), dan tekstil.
Tipe ini adalah yang paling banyak digunakan didunia.
3. S Glass : Stiff glass adalah material yang memiliki high tensile
modulus,

atau

fiberglass

yang

memiliki

kekuatan

besar,

diaplikasikan pada pembuatan bangunan pencakar langit dan
pesawat terbang.
4. T Glass : Thermal Glass adalah serat gelas yang digunakan untuk
pelapis tahan panas.
Serat gelas adlah bahan yang paling banyak digunakan pada komposit
polimer, serat gelas ini memiliki harga yang relatif murah. Serat gelas juga
memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
a. Mempunyai kekuatan spesifik yang relatif tinggi.
b. Tahan terhadap suhu panas dan korosi.
c. Proses pembuatan relatif mudah.
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 Karbon
Karbon bisa menjadi fiber dengan modulus elastis yang tinggi.
Selain itu karbon juga memiliki kerapatan dan koefisien dilatasi rendah.
Fiber-C (C-fiber) adalah kombinasi antara grafit dan karbon amorphous.
 Boron
Boron memiliki elastisitas yang tinggi, tetapi bahan ini mempunyai
harga yang cukup mahal, sehingga pemakaiannya dibatasi.
 Kevlar 49
Bahan kevlar ini digunakan sebagai fiber untuk bahan polimer.
Bahan ini memiliki kerapatan yang rendah dan memiliki kekuatan spesifik
yang besar unttuk semua jenis fiber yang ada.
 Keramik
Karbide silikon (SiC) dan oksida alumunium (A12O3) merupakan
salah satu fiber yang sering dijumpai pada keramik. Kedua bahan tersebut
memiliki modulus elastisitas yang tinggi dan dapat digunakan menguatkan
logam dengan kerapatan dan modulus elastis yang rendah seperti
alumunium dan magnesium.
 Logam
Filament baja (kontinu atau tak kontinu) barang ini sering
digunakan sebagai fiber dalam plastik.

2.6.

Partikel
Partikel mempunyai banyak ukuran dari yang berskala mikroskopik hingga

skala makroskopik. Partikel ini sering digunakan sebagai fase reinforc pada logam
dan keramik. Mekanisme penguatan oleh partikel tersebut di pengaruhi oleh
ukuran partikel itu sendiri. Pada skala mikroskopik, digunakan partikel yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

berupa serbuk halus (ukuran kurang dari µm) yang dapat terdistribusi dalam
matrik dengan konsentrasi 15%. Dengan adanya serbuk matrik dapat menjadi
keras dan menghambat gerakan dislokasi yang dapat timbul. Dalam hal ini besar
beban luar sebagian ada pada matrik. Contoh partikel dapat dilihat pada Gambar
2.3.

Gambar 2.3 Partikel sebagai penguat komposit

2.7.

Flake
Flake pada umumnya berupa partikel dua dimensi, seperti contoh mika

mineral (silica K dan A1) dan tale [Mg3Si4O10(OH)2], yang bisa digunakan
sebagai fase reinforc pada plastik. Bahan jenis ini relatif murah dan memiliki
ukuran yang bervariasi dengan panjang 0,001-0,005 mm. Contoh flake dapat
dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Flake sebagai penguat komposit
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2.8.

Bahan Tambahan
Bahan tambahan yang digunakan pada saat pembuatan komposit ada

beberapa macam, tetapi yang sering digunakan yaitu :
a. Katalis.
Katalis berfungsi untuk mempercepat pengeringan pada komposit
saat komposit berada di suhu ruangan. Cara menggunakan katalis yaitu
dicampurkan pada resin dengan persentase yang sudah ditetapkan. Katalis
yang terlalu banyak digunakan dapat menimbulkan panas yang berlebih
pada proses pengeringan. Hal ini dapat merusak bahan yang dibuat.
b. Release Agent
Release Agent berfungsi sebagai pelicin pada saat pembuatan
komposit, agar lebih mudah pada saat melepaskan komposit dari cetakan
sehingga tidak merusak komposit. Bahan ini digunakan dengan cara
dioleskan pada seluruh permukaan cetakan.

2.9.

Komposit Matrik Polimer
Komposit jenis ini menggunakan polimer sebagai matrik dan reinforc

agent bisa berupa fiber, flake, dan partikel. Dalam masyarakat luas mengenal tiga
kategori komposit sintetik, yaitu :
1. Plastic moulding compound
2. Rubber reinforced dengan karbon hitam
3. Fiber reinforced polymer (FRP)
FRP adalah salah satu jenis material komposit yang terdiri dari matrik resin
polimer yang diperkuat dangan serat gelas atau serat karbon. Komposit jenis ini
mempunyai kandungan fiber yang cukup besar serta memiliki tegangan dan
modulus yang cukup tinggi. Keuntungan dari fiber reinforced plastic diantaranya :
1. Memiliki tegangan fisik yang baik
2. Ketahanan korosi yang baik
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3. Mempunyai stabilitas yang baik
Penggabungan suatu bahan untuk membentuk komposit terdiri atas dua fase,
fase yang pertama berupa matrik berupa :
1. Logam
2. Keramik
3. Polimer

2.10.

Faktor Yang Mempengaruhi FRP
FRP merupakan salah satu bahan komposit yang diperkuat oleh serat,

dimana bahan serat ini diikat dengan bahan tambahan yang disebut matrik. Ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sifat bahan komposit antara lain
orientasi, panjang komposisi serat, dan sifat mekanik dari matrik serat dan ikatan
dalam campuran antara serat dan matrik.

2.10.1. Faktor Matrik
Matrik pada proses pembuatan komposit tergantung karakteristik dan sifat
yang diinginkan. Ada beberapa fungsi dari matrik yaitu :
1. Sebagai pengikat pada serat
Pada proses pembuatan komposit yang diperkuat dengan menggunakan
serat dan diikat oleh matrik, maka matrik harus mempunyai serat adesi
yang baik terhadap serat, agar menghasilkan struktur komposit yang baik,
karena hal ini berhubungan dengan beban. Apabila matrik memiliki sifat
adesi yang kurang bagus maka perbandingan beban tidak berjalan dengan
baik sehingga dapat mengakibatkan kerusakan, kerusakan ini bisa berupa
lepasnya ikatan matrik serat. Dalam hal ini kualitas matrik oleh beberapa
faktor antara lain, kemampuan untuk membasahi serat, banyaknya rongga
yang ada pada bahan, dan penekanan.
2. Perlindungan permukaan serat dari gesekan antar serat.
3. Sebagai transfer beban, antara lain mendistribusikan beban ke serat
sebagai bahan yang mempuyai modulus kekuatan yang cukup tinggi.
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2.10.2. Fase Ikatan (Bounding fase)
Komposit fiber mempunyai kemampuan untuk menahan tegangan yang
tinggi dibandingkan dengan unsur yang berdiri sendiri, karena serat dan matrik
mempunyai kelebihan atau kemampuan masing-masing sehingga apabila
digabungkan

menjadi

satu

akan

memberikan

pendistribusian

tegangan.

Kemampuan ini dipengaruhi oleh efektifitas bonding antara kedua unsur tersebut.
Ikatan ini terjadi secara langsung, pada, umumnya serat yang baik dapat menyerap
matrik.

2.10.3. Orientasi Serat
Orientasi serat material adalah faktor yang menentukan suatu bahan
komposit secara umum penyusunan serat dapat dibedakan sebagi berikut :
a. Unidirectional
Serat disusun secara paralel satu sama lain. Kekuatan tarik yang paling
tinggi terdapat pada bahan yang sejajar dengan arah serat, sedangkan
kekuatan yang paling rendah pada bahan yang tegak lurus.
b. Pseudoisotropic
Serat ini disusun secara acak, pada susunan serat ini kekuatan yang terjadi
pada satu titik pengujian mempunyai nilai yang sama.
c. Bidirectional
Serat disusun secara tegak lurus satu dengan yang lain. Pada susunan serat
ini kekuatan tarik yang paling tinggi

terdapat pada arah 00 dan 900,

sedangkan kekuatan yang paling rendah dengan arah 450. Contoh orientasi
serat dapat dilihat pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5 Orientasi serat
Jumlah serat pada bahan komposit serat dapat dinyatakan dalam fraksi
volume serat (Vf) yaitu perbandingan volume serat (Vf) terhadap volume
bahan komposit (Vc). Semakin besar kandungan volume serat dalam
komposit maka akan meningkatkan kekuatan dari komposit tersebut.
Contoh diagram hubungan antara kekuatan, fraksi volume, dan susunan
serat dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Diagram hubungan antara kekuatan, fraksi volume dan susunan
serat.
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2.10.4. Jenis Serat
Berdasarkan ukuran dan juga panjang, serat dibagi menjadi dua jenis yaitu
serat kontinu (continou) dan serat tidak kontinu (discontinou). Secara teori serat
yang panjang akan lebih efektif dalam mentransmisikan beban dibandingkan
dengan serat yang pendek. Tetapi hal ini sulit untuk diwujudkan dalan
penerapannya, karena selain serat serat ketebalan resin juga berpengaruh

2.11.

Pencampuran Komposit
Dalam memilih bahan komposit kombinasi yang tepat dari masing masing

bahan penyusunnya. Pencampuran bahan yang tepat akan menghasilkan komposit
dengan kualitas yang baik. Sifat dari komposit ditentukan oleh phase matrik dan
phase reinforce sebagai bahan penyusun. Rongga udara (void) terjadi karena,
tidak merekatnya phase reinforce pada phase matrik. Hal ini akan menyebabkan
rusak atau retak (crack) pada bahan komposit. Adanya rongga antara phase
reinforce dan phase matrik harus dihindari. Contoh dari interface dan interphaase
dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan contoh crack dan interface dapat dilihat pada
gambar 2.8

Gambar 2.7 Interface dan Interphaase
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Gambar 2.8 (a) Crack (b) Interface
Bahan komposit dibuat untuk memperbaiki sifat-sifat dari bahan penyusunnya.
Komposit meningkatkan kekuatan tarik matrik dan mengurangi regangan matrik.
Komposit juga menurunkan kekuatan tarik serat dan meningkatkan regangan
serat. Serat yang memiliki sifat getas tetapi memiliki kekuatan tarik tinggi
dipadukan dengan matrik yang memiliki kekuatan tarik yang rendah dan kekuatan
regangan yang besar, akan menjadi suatu bahan yang memiliki sifat yang lebih
baik. Perbaikan sifat inilah yang membuat bahan dari komposit banyak digunakan
dalam bidang teknik dan industri.
Beberapa perhitungan bahan komposit antara lain:
1. Massa komposit (mc)
mc = mm+mr

(2.1)

Dengan : mm = massa matrik
mr = massa reinforce
2. Volume komposit (Vc)
Vc = Vm+Vr+Vv
Dengan : Vm = volume matrik
Vr = volume reinforce
Vv = volume voids (rongga, cacat)

(2.2)
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3. Kerapatan komposit (ρc)
(

Dengan :

) (

)

(2.3)

= kerapatan matrik
= kerapatan reinforce

Atau :
pc = (fm x pm)+(fr x pr)

(2.4)

Dengan :

2.11.1. Perhitungan Tegangan dan Regangan
Pada pengujian tarik yang dilakukan, hasilnya berupa print-out grafik
hubungan beban dan pertambahan panjang. Untuk menghitung besarnya kekuatan
tarik dari pengujian tersebut, maka rumus yang digunakan yaitu:
1. Tensile Streght
Tensile Streght/kekuatan tarik dapat didefinisikan sebagai gaya per
unit luas material yang menerima gaya tersebut. Untuk dapat memperoleh
kekuatan tarik dari suatu material dapat dihitung menggunakan persamaan
2.5:

(2.5)
Dengan :

= kekuatan tarik (kg/mm2)

P = beban (kg)
A= luas penampang (mm2) = lebar x tebal
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2. Tensile Strain
Tensile Strain adalah ukuran perubhan panjang suatu material setelah
dilakukan uji tarik. Hasil dari pengujian tarik juga dapat digunakan untuk
mencari regangan dari benda uji, yaitu dengan menggunakan persamaan 2.6 :
x 100%
Dengan :

(2.6)

= regangan (%)

= pertambahan panjang (mm)
= panjang mula-mula (mm)
Contoh grafik tegangan-regangan dapat dilihat pada Gambar 2.9 :

Gambar 2.9 Grafik tegangan-regangan saat uji tarik
3. Modulus elastisitas (young modulus)
Modulus elastisitas (young modulus) adalah perbandinga antara
tegangan (stress) dengan regangan (strain) untuk mencari modulus elastisitas
menggunakan persamaan 2.7
E=
Dengan :

2.7
E = Modulus elstisitas (MPa)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

=Tegangan (MPa)
= Regangan (%)
2.11.2. Susunan Serat
Berdasarkan susunan seratnya dapat dibedakan menjadi dua jenis serat
yaitu serat kontinu dan serat tidak kontinu. Berdasarkan teori serat yang panjang
akan lebih efektif dalam menyalurkan beban jika dibandingkan dengan serat yang
pendek. Tetapi teori tersebut sulit untuk diwujudkan dalam praktek pembuatanya.
Hal ini disebabkan karena pada serat yang panjang akan terjadi ketimpangan pada
saat menerima eban antar serat, dimana sebagian serat akan mengalami teganggan
dan serat yang lain bebas dari tegangan. Jika komposit tersebut dibabani hingga
mendekati kekuatan patahnya, sebagian serat akan patah sebelum serat yang lain
menjadi patah. Komposit dengan bahan serat pendek dapat menghasilkan
kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan serat yang panjang, yaitu dengan
cara memasang orientasi serat pada arah optimum yang dapat ditahan oleh serat.
Jenis komposit serat antara lain :
1. Serat kontinu


Serat satu arah



Serat dua arah

2. Serat tidak kontinu


Serat arah acak



Serat arah teratur

3. Serat multilapis


Laminat



Hybrid

2.11.3. Kecacatan Pada Komposit
Pada umumnya ada tiga macam pembebanan yang menyebabkan
kerusakan suatu bahan komposit, yaitu pembebanan tarik tekan baik dalam arah
longitudinal maupun transversal, serta geser. Kecacatan juga berawal dari serat-
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serat yang patah pada penampang yang paling lemah. Jika beban yang diberikan
semakin besar, maka semakin banyak serat yang akan patah. Kebanyakan
komposit serat tidak akan sekaligus patah pada waktu yang bersamaan. Fariasi
kerusakan serat relati kecil atau kurang dari 50% beban maksimum. Jika serat
yang patah dalam jumlah yang banyak, maka ada tiga kemungkinan yang akan
terjadi :
1. Bila serat mampu menahan gaya geser dan meneruskan ke serat
sekitar, maka serat yang patah akan semakin banyak. Hal ini akan
menimbulkan retakan. Patahan yang terjadi disebut patah getas (brittle
failure).
2. Bila matrik tidak mampu menahan konsentrasi tegangan geser yang
timbul di ujung, serat dapat terlepas dari matrik (debounding) dan
komposit akan rusak tegak lurus arah serat.
3. Kombinasi dari kedua tipe diatas, pada kasus ini terjadi di sembarang
tempat disertai dangan kerusakan matrik. Kerusakan yang terjadi
berupa patahan seperti sikat (brush type). Contoh kerusakan yang
terjadi akibat uji tarik dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 kecacatan pada komposit akibat beban tarik longitudinal
2.11.4. Kecacatan Akibat Beban Tarik Transversal
Serat pada komposit yang mengalami pembebanan tegak lurus
(transversal) akan mengalami konsentrasi tegangan pada interface antar serat dan
matrik itu sendiri. Oleh karena itu, bahan komposit yang mengalami beban
transversal akan mengalami kerusakan pada interface. Kerusakan transversal ini
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juga dapat terjadi pada komposit dengan jenis serat acak dan lemah dalam arah
transversal. Dengan demikian, kerusakan akibat beban tarik transversal terjadi
karena:

1. Kegagalan tarik matrik
2. Debounding pada interface antara serat dan matrik
Contoh kecacatan pada komposit dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Kecacatan pada komposit akibat beban tarik transversal
2.12

Tinjauan Pustaka
Gugun Gundara (2017) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis

sifat fisis dan mekanis komposit serat gelas berlapis” bertujuan untuk mengetahui
kekuatan mekanis komposit serat E-glass kontinyu. Komposit serat merupakan
jenis komposit yang paling banyak digunakan dalam aplikasi teknik. Dalam
penelitian ini komposit dibuat dengan menggunakan serat E-glass. Metode proses
produksi yang dipakai adalah dengan sistem hand lay up. Orientasi serat yang
dipakai yaitu 00, 900, 00, yang kemudian dilakukan pengujian tarik dan pengujian
lengkung, berdasarkan variasi fraksi volume 5,2%, 11,0%, 15,4% untuk setiap
lamina komposit. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kekuatan mekanis
komposit serat E-glass kontinyu. Dari hasil pengujian tarik diperoleh bahwa kuat
tarik komposit serat E-glass kontinyu mengalami kenaikan dengan semakin
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naiknya fraksi volume serat. Besarnya kuat tarik untuk vf = 5,2% adalah
MPa, untuk vf = 11,0% adalah

= 59 MPa, dan vf = 15,4%

= 57

= 98 MPa.

Kemudian untuk hasil pengujian lengkung diperoleh nilai kekuatanya naik pula
dengan semakin besarnya fraksi volume serat. Untuk vf = 5,2% adalah
MPa, untuk vf = 11,0% adalah

= 274 MPa, dengan vf = 15,4%

= 182

= 290 MPa.

Sedangan untuk penataan yang kurang merata akan menumbulkan patahan, daerah
yang kurang serat akan mengakibatkan patahan terlebih dahulu. Orientasi sudut
serat 00 sangat dominan dibandingkan dengan orientasi sudut serat 900, baik pada
spesimen uji tarik maupun spesimen uji lengkung. Hal ini diakibatkan serat yang
menahan beban yaitu orientasi sudut serat 00, sedangkan arah serat yang tegak
lurus beban mengalami debounding.
Laurensius Kristianto (2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kekuatan tarik dari komposit serat fiberglass variasi penambahan persentase serat
dan jumlalh lapisan. Komposit ini menggunakan serat E-Glass dengan arah serat
anyam sebagai bahan penguat, serta resin polyester dan katalis jenis mepokse
sebagai bahan pengikait (marik). Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya
kekuatan tarik, regangan dan regangan plastis dari komposit serat E=Glass arah
serat anyam jika penambahan serat ada 4 lapis (23,0%), pada 5 lapis (27,2%) dan
pada 6 lapis (30,9%). Berdasarkan dari penelitian yang telah disimpulkan bahwa
semakin bertambahnya lapisan serat maka membuat kekuatan tariknya bertambah.
Hal ini disebabkan oleh jumlah lapisan yang semakin banyak, dengan demikian
semakin banya matrik yang mengikat serat sehingga kekuatan komposit E-Glass
semakin kuat. Kekuatan tarik rata-rata resin polyester sebesar 25,73 MPa,
komposit dengan penambahan presentase serat 23,0% sebesar 127,60 MPa,
komposit dengan penambahan presentase serat 27,2% sebesar 138,99 MPa dan
komosit dengan penambahan presentase serat 30,9% sebesar 165,24 MPa nilai
regangan rata-rata pada resin Polyester 2,78%, komposit dengan presentase serat
23,0% sebesar 11,81%, komposit dengan presentase serat 27,2% sebesar 10,0%
dan komposit dengan presentase serat 30,9%sebesar 6,25%.
Kesimpulan dari kedua tinjauan pustaka diatas adalah komposisi dari resin,
serat, dan katalis sangat mempengaruhi hasil dari uji tarik , selain itu jumlah serat
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dan orientasi pada serat dapat mempengaruhi hasil uji tarik yang akan dilakukan.
Dengan demikian perhitungan komposisi yang benar terhadap serat, resin, dan
juga katalis harus dilakukan dengan teliti karena mempegaruhi hasil akhir pada
penelitian komposit.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.

Skema Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini terdapat pada
Gambar 3.1.
Mulai

Pembelian
Bahan

Serat fiberglass WR
200 (anyam)

1. Resin Lycal 1011
2. Katalis

Pembuatan Komposit dengan persentase 2:1 dengan variasi
Lapisan 2, 4 dan 6 lapis

Pembentukan
spesimen

Pengujian Uji Tarik

Analisis Data

Kesimpulan

Gambar 3.1 Skema penelitian
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Kajian Pustaka
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3.2.

Persiapan Benda Uji
Sebelum melakukan pengujian harus dipersiapkan alat dan bahan untuk

mengerjakan benda uji terlebih dahulu. Proses persiapan ini dimulai dengan
membeli dan meminjam alat-alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian
ini.

3.2.1. Alat-alat Yang Digunakan
Alat-alat yang digunakan untuk membuat komponen serat fiber ini
ditampilkan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3

a. Timbangan digital

b. Catakan kaca

c. Trimer

20 x 15 x 0,5 cm

\
d. Pemotong dan penghalus

e. Gelas ukur (resin) f. Gelas ukur (katalis)

Gambar 3.2 Alat-alat yang Digunakan
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g. Gunting

h. Mesin uji tarik

j. Cutter

k. Kuas

i. Jangka sorong

Gambar 3.3 Alat-alat yang Digunakan

3.2.2. Bahan-bahan komposit berpenguat serat
Bahan-bahan yang dipakai dalam proses pembuatan benda uji komposit
berpenguat serat adalah :
1. Serat gelas anyam yang dipakai dalam pembuatan benda uji komposit.
Contoh serat dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Serat gelas anyam
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2.

Resin Lycal
Resin yang dipakai adalah resin lycal. Contoh dari resin lycal dapat
dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Resin Lycal
3. Katalis
Katalis yang digunakan merupakan katalis bawaan dari resin lycal.
Contoh katalis dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 Katalis
4. Release Agent
Berfungsi agar komposit tidak melekat pada cetakan sehingga
mempermudah melepaskan komposit. Contoh dari Release agent
dapat dilihat pada Gambar 3.7.
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Gambar 3.7 Release Agent (Mirror glaze)

3.3.

Perhitungan Komposisi Komposit

Komposisi dari komposit yang dibuat adalah 30% serat E-glass, 35% resin lycal
dan 35% katalis. Perhitungan komposisi komposit dihitung berdasarkan
perhitungan volume total cetakan. Dibawah ini adalah perhitungan yang
dilakukan:
1. Menghitung volume cetakan:
Dengan asumsi:
Volume cetakan = volume komposit total
Vcet = Vkomp
Maka, volume komposit:
Vkomp = 20 cm x 15 cm x 0.5 cm
= 150 cm3
2. Menghitung volume serat:
Volume serat (Vs) = 30% x Vkomp
= 30 x 150 cm
100

= 45 cm3
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3. Massa serat berdasarkan volume serat:
= m ; dengan massa jenis serat ( ) = 2,54 gr/cm3
V

Maka, massa serat (ms):

= 2,54
= 114,3 gr
4. Menghitung volume matrik:
Volume matrik (

)

35%
=
= 52,5
= 52,5 ml

5. Menghitung volume katalis:
Volume katalis ( ) = 35%
=
= 52,5
= 52,5 ml

3.4.

Proses Pembuatan Komposit Berpenguat Serat
Proses yang digunakan dalam pembuatan benda uji komposit adalah

proses hand lay-up dengan menggunkan standar ASTM A370 untuk bahan non
besi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan benda uji komposit :
1. Serat yang sudah disiapkan kemudian dipotong berukuran 20 cm x 15
cm sebanyak 6 lembar.
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2. Cetakan dibersihkan lalu diberikan mirrorglass agar hasil benda uji tidak
merekat pada cetakan.
3. Sekitar 52,5 ml resin (35%) dan 52,5 ml katalis (35%) dicampurkan
kedalam gelas ukur kemudian diaduk sampai rata.
4. Semua lapisan serat diletakkan pada cetakan dengan orientasi

. Lalu

tuangkan campuran resin dan serat kedalam cetakan.
5. Campuran resin dan katalis didiamkan beberapa detik agar bisa turun
kedasar cetakan karena sifat dari resin dan katalis yang cair sehingga
dapat melewati sela-sela serat tanpa perlu ditekan.
6. Komposit ditunggu sampai benar-benar kering.
7. Setelah komposit kering, lalu komposit diangkat dari cetakan.
8. Komposit diukur, dipotong, dan dibentuk sesuai standar yang sudah
ditentukan.

3.5.

Standar Uji dan Ukuran Benda Uji
Keterangan ukuran benda uji komposit yang digunakan standar ASTM

A370 seperti dalam Gambar 3.8 dan Tabel 3.1:

Gambar 3.8 standar uji
Tabel 3. 1 Keterangan standart uji
B
40mm

A

L

W

G

R

C

T

60mm 159mm 16mm 50mm 10mm 30mm 5mm
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3.6.

Cara Penelitian
Komposit yang diuji menggunakan metode pengujian tarik. Pengujian

tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik dari komposit.
3.6.1. Uji Tarik
Langkah-langkah untuk pengujian tarikdari benda uji komposit adalah
sebagai berikut :
1. Menyiapkan terlebih dahulu benda yang akan diuji.
2. Kertas milimeter block diletakkan pada printer.
3. Mesin kemudian dinyalakan, lalu benda uji dipasang pada grip.
4. Grip dikencangkan, dan jangan terlalu keras agar tidak merusak benda
uji.
5. Pemasangan extensometer pada benda uji dan nilai elongationnya diatur
menjadi nol.
6. Nilai beban diatur juga menjadi nol.
7. Kecepatan uji diatur, area start ditekan sebanyak dua kali kemudian
tombol down ditekan.
8. Setelah data dari pengujian tarik didapatkan, proses pengujian tarik
diulang untuk benda uji komposit selanjutnya sampai selesai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN
4.1.

Hasil Pengujian
Setelah semua benda uji diuji tarik dan didapatkan data yang diperlukan

kemudian dilakukan pengolahan data dan perhitungan untuk mendapatkan grafik
tegangan dan regangan.

4.1.1. Hasil Pengujian Benda Uji Komposit
Dari pengujian tarik didapatkan sifat-sifat dari benda uji komposit yaitu
kekuatan tarik tegangan dan regangan. Sebelum melakukan pengujian pada benda
uji dilakukan pengukuran tebal dan lebar terlebih dahulu. Berikut adalah langkahlangkah dalam pengujian dan perhitungan uji tarik :
1.

Benda uji dibentuk sesuai standar ASTM A370

2. Benda uji dipasang pada grip mesin uji tarik
3. Setelah mendapatkan nilai beban dan pertambahan panjang, maka
kekuatan tarik dari setiap benda uji dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
A = Luas penampang komposit
= Lebar x Tebal
=16 x 1,2
=19,2 mm2
Kekuatan tarik =

=

=

= 17,062 kg/mm2
= 167,38 MPa

a. Dari pertambahan panjang yang sudah didapatkan, regangan
dapat dicari sebagai berikut :
= pertambahan panjang = 1,0
Lo = panjang mula-mula = 50 mm

34
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Regangan =

x 100% = 2%

b. Setelah diperoleh nilai regangan maka dapat dicari modulus
elastisitas dangan cara sebagai berikut :
( )

= 83,69 MPa

( )

Pada pengujian tarik ini, data yang dihasilkan setelah pengujian
yaitu berupa grafik tegangan dan regangan. Hasil yang didapat dari analisis
grafik pengujian tarik disetiap variasi lapisan dapat dilihat pada Tabel 4.1
sampai dengan Tabel 4.6. dan Gambar 4.1 sampai dengan 4.9.

Tabel 4. 1 Dimensi komposit serat 2 lapis
Spesimen

Lebar

Tebal

A

Lo

(mm)

(mm)

(mm2)

(mm)

(mm)

A1

16

0,5

8

1,48

50

A2

16

0,5

8

1,05

50

A3

16

0,5

8

1,2

50

Tabel 4. 2 Sifat mekanik komposit serat 2 lapis
Spesimen

Beban
(kg)

Modulus

Kekuatan

elastisitas

tarik

(MPa)

(MPa)

(%)

A1

102,8

42,6

126,1

3,0

A2

91,1

53,2

111,7

2,1

A3

97,3

49,7

119,3

2,4
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140

126,1
111,7

Kekuatan Tarik (MPa)

120

119,3

100
80
60

40
20
0
A1

A2

A3

Spesimen

Gambar 4.1 Diagram Kekuatan Tarik Komposit serat 2 Lapis
3,5

Regangan (%)

3

2,96
2,4

2,5

2,1

2
1,5
1
0,5
0
A1

A2

A3

Spesimen

Gambar 4.2 Diagram Regangan Komposit Serat 2 Lapis
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Modulus Elastisitas (MPa)

60

53,2

50

49,7

42,6

40
30
20
10
0
A1

A2

A3

Spesimen

Gambar 4.3 Diagram Modulus Elastisitas Komposit Serat 2 Lapis

Tabel 4. 3 Dimensi komposit serat 4 lapis
Spesimen

Lebar

Tebal

A

Lo
2

(mm)

(mm)

(mm )

(mm)

(mm)

B1

16

1

16

1,3

50

B2

16

1

16

0,7

50

B3

16

1

16

1,4

50

Tabel 4. 4 Sifat mekanik komposit serat 4 lapis
Spesimen

Beban
(kg)

Modulus

Kekuatan

elastisitas

tarik

(MPa)

(MPa)

(%)

B1

203,1

47,9

124,5

2,6

B2

232

101,6

142,3

1,4

B3

188,2

41,2

115,2

2,8
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160

Kekuatan Tarik (MPa)

140

142,2

124,5

115,4

120
100
80
60
40
20
0
B1

B2

B3

Spesimen

Gambar 4.4 Diagram Kekuatan Tarik Komposit Serat 4 Lapis
3

2,8

2,6

Regangan (%)

2,5
2
1,4

1,5
1
0,5
0
B1

B2

B3

Spesimen

Gambar 4.5 Diagram Regangan Komposit Serat 4 lapis
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120

Modulus Elastisitas (MPa)

101,6
100
80
60

47,9

41,2

40
20
0
B1

B2

B3

Spesimen

Gambar 4.6 Diagram Modulus Elastisitas Komposit Serat 4 Lapis

Tabel 4. 5 Dimensi komposit serat 6 lapis
Spesimen

Lebar

Tebal

A

Lo
2

(mm)

(mm)

(mm )

(mm)

(mm)

C1

16

1,2

19,2

1

50

C2

16

1,2

19,2

1

50

C3

16

1,2

19,2

0,9

50

Tabel 4. 6 Sifat mekanik komposit serat 6 lapis
Spesimen

Beban
(kg)

Modulus

Kekuatan

elastisitas

tarik

(MPa)

(MPa)

(%)

C1

327,6

83,7

167,4

2

C2

329,2

84,1

168,2

2

C3

297,2

84,4

151,9

1,8
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180

167,4

168,2

151,9

Kekuatan Tarik (MPa)

160
140
120

100
80
60
40
20
0
C1

C2

C3

Spesimen

Gambar 4.7 Diagram Kekuatan Tarik Komposit Serat 6 Lapis

2,5
2

2

Regangan (%)

2

1,8

1,5
1
0,5
0
C1

C2

C3

Spesimen

Gambar 4.8 Diagram Regangan Komposit Serat 6 Lapis
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Modulus Elastisitas (MPa)

90

83,69

84,10

84,36

C1

C2

C3

80
70
60

50
40
30
20
10
0
Spesimen

Gambar 4.9 Diagram Modulus Elastisitas Komposit Serat 6 Lapis

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan setiap benda uji memiliki
ketebalan berbeda, didapatkan hasil kekuatan tarik yang paling tinggi ada pada
spesimen C2 komposit fiberglass dengan variasi serat 6 lapis yaitu sebesar 168,20
MPa dan paling rendah pada spesimen A2 komposit fiberglass dengan variasi
serat 2 lapis dengan nilai 111,71. Dari masing-masing benda uji diambil nilai
rata-rata kekuatan tarik dan regangan. Nilai rata-rata kekuatan tarik dan regangan
dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.10 sampai dengan 4.12
Tabel 4. 7 Rata-rata Kekuatan tarik, Regangan, dan Modulus elastisitas
No

Lapisan

Kekuatan Tarik

Regangan Rata-

Modulus

Serat

Rata-Rata

rata

Elastisitas

(MPa)

(%)

(MPa)

1

2

119,0

2,5

48,50

2

4

127,4

2,3

52,63

3

6

162,5

1,9

84,05

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kekuatan Tarik Rata-rata
(MPa)

42

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

162,5
119,0

127,4

2

4

6

Variasi

Gambar 4.10 Diagram Rata-rata Kekuatan Tarik Komposit

Regangan Rata-rata (%)

3,0
2,5

2,5
2,3
1,9

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2

4

6

Variasi

Gambar 4.11 Diagram Rata-rata Regangan Komposit
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Modulus Elastisitas (MPa)

43

84,1

90
80
63,6

70
60
50

48,5

40
30
20
10
0
2

4

6

Variasi

Gambar 4.12 Diagram Rata-rata Modulus Elastisitas Komposit

4.2.

Pembahasan
Pada pembuatan komposit mempunyai 30% untuk serat, 35% untuk resin,
dan 35% untuk katalis. Penelitian ini memiliki perbandingan lapisan serat
dengan jumlah genap yaitu 2, 4, dan 6. Serat yang dipakai merupakan serat
anyam dengan rotasi 0 . Penelitian pada bahan uji yang dipakai memiliki
ketebalan yang berbeda dikarenakan peneliti ingin menghindari adanya ruang
pada benda uji yang diakibatkan endapan serat yang akan mengurangi
kekuatan tari benda uji. Pembuautan pada benda uji yaitu diawali dengan
cetakan yang dilapisi oleh release agent (mirrorglaze) setelah itu letakkan
serat 2 lapis diatas cetakan lalu diberi matriks, pembuatan ini dilakukan pada
setiap variasi. Kemudian dibuat tiga benda uji pada setiap lapisan variasi.

Dari hasil pengujian pada komposit fiberglass variasi 2 lapis dapat kita
lihat pada Gambar 4.10 bahwa nilai rata rata kekuatan tarik variasi ini yaitu
119 MPa dengan nilai kekuatan tarik tertinggi yaitu pada spesimen A1 dengan
hasil 126,06 MPa dan untuk spesimen A3 memiliki nilai kekuatan tarik 119,31
MPa dan hasil kekuatan tarik paling rendah terdapat pada spesimen A2
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dengan nilai 111,71 MPa. Dari gambar 4.11 nilai rata-rata regangan komposit
fiberglass dengan variasi 2 lapis memiliki nilai 2,49% dengan nilai regangan
tertinggi yaitu pada spesimen A1 dengan hasil 2,96% dan untuk Spesimen A3
yaitu 2,4% dan hasil regangan terendah terdapat pada spesimen A2 dengan
nilai 2,1%. Dari Gambar 4.12 nilai rata-rata modulus elastisitas komposit
fiberglass dengan variasi 2 lapis memiliki nilai 48,50MPa dengan nilai
modulus elastisitas tertinggi yaitu pada spesimen A2 dengan hasil 53,20 MPa
dan untuk spesimen A3 yaitu 49,71 MPa dan hasil Modulus elastisitas
terendah terdapat pada Spesimen A1 dengan nilai 42,59 MPa.

Dari hasil pengujian pada komposit fiberglass variasi 4 lapis dapat kita
lihat pada Gambar 4.10 bahwa nilai rata rata kekuatan tarik variasi ini yaitu
127,4 MPa dengan nilai kekuatan tarik tertinggi yaitu pada spesimen B2
dengan hasil 142,25 MPa dan untuk spesimen B1 memiliki nilai kekuatan
tarik 124,53 MPa dan hasil kekuatan tarik paling rendah terdapat pada
spesimen B3 dengan nilai 115,39 MPa. Dari gambar 4.11 nilai rata-rata
regangan komposit fiberglass dengan variasi 4 lapis memiliki nilai 2,27%
dengan nilai regangan tertinggi yaitu pada spesimen B3 dengan hasil 2,8% dan
untuk Spesimen B1 yaitu 2,6% dan hasil regangan terendah terdapat pada
spesimen B2 dengan nilai 1,4%. Dari Gambar 4.12 nilai rata-rata modulus
elastisitas komposit fiberglass dengan variasi 4 lapis memiliki nilai 52,63
MPa. Dengan nilai modulus elastisitas tertinggi yaitu pada spesimen B2
dengan hasil 67,74 MPa dan untuk spesimen B3 yaitu 48,08 MPa dan hasil
Modulus elastisitas terendah terdapat pada Spesimen B1 dengan nilai 42,07
MPa.

Dari hasil pengujian pada komposit fiberglass variasi 6 lapis dapat kita
lihat pada Gambar 4.10 bahwa nilai rata rata kekuatan tarik variasi ini yaitu
162,5 MPa dengan nilai kekuatan tarik tertinggi yaitu pada spesimen C2
dengan hasil 168,20 MPa dan untuk spesimen C1 memiliki nilai kekuatan
tarik 167,38 MPa dan hasil kekuatan tarik paling rendah terdapat pada
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spesimen C3 dengan nilai 151,85 MPa. Dari gambar 4.11 nilai rata-rata
regangan komposit fiberglass dengan variasi 6 lapis memiliki nilai 1,93%
Pada Spesimen C1 dan C2 mempunyai nilai regangan yang sama yaitu 2 %
yang merupakan nilai tertinggi pada komposit fiberglass variasi 6 lapis dan
untuk nilai terendah pada regangan yaitu pada spesimen C3 dengan nilai
1,8%. Dari Gambar 4.12 nilai rata-rata modulus elastisitas komposit fiberglass
dengan variasi 6 lapis memiliki nilai 84,05 MPa. Dengan nilai modulus
elastisitas tertinggi yaitu pada spesimen C3 dengan hasil 84,36 MPa dan untuk
spesimen C2 yaitu 84,10 MPa dan hasil Modulus elastisitas terendah terdapat
pada Spesimen C1 dengan nilai 83,9 MPa.

Dari hasil rata-rata kekuatan yang didapat pada penelitian ini disetiap
variasi lapisan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapisan maka nilai
kekuatan tarik akan semakin tinggi. Hal itu disebabkan karena kekuatan tarik
yang tinggi terdapat pada serat, jadi semakin banyak jumlah lapisan serat yang
diikat oleh matriks maka semakin tinggi nilai kekuatan tarik yang didapat.
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Gambar patahan benda uji dari masing-masing lapisan disajikan dalam
Gambar 4.13 – 4.15

Gambar 4.13 Patahan Komposit Uji 2 Lapis

Gambar 4.14 Patahan Pada Komposit 4 Lapis
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Gambar 4.15 Patahan Pada Komposit 6 Lapis
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Penelitian yang telah dilakukan pada benda uji komposit fiberglass dengan
variasi 2, 4, dan 6 lapis diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Semakin banyak jumlah lapisan maka kekuatan tarik yang dihasilkan
semakin meningkat. Pada data yang didapatkan nilai kekuatan tarik
pada komposit fiberglass variasi 2 lapis adalah 119 MPa. Untuk variasi
4 lapis memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 127,4 MPa. Dan untuk
variasi 6 lapis memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 162,5 MPa.
2. Jumlah lapisan dapat mempengaruhi nilai regangan. Semakin banyak
jumlah lapisan maka nilai regangan semakin menurun. Pada data yang
didapatkan nilai regangan yang dihasilkan oleh komposit fiberglass
dengan variasi 2 lapis memiliki nilai yang tinggi yaitu 2,49%. Dan
untuk komposit fiberglass dengan variasi 4 lapis memiliki nilai 2,27%.
Sedangkan untuk komposit fiberglass dengan variasi 6 lapis memiliki
nilai yang rendah yaitu 1,93%.
3. Semakin banyak jumlah lapisan komposit maka semakin tinggi juga
nilai modulus elastisitas yang didapatkan. Pada data yang didapatkan
komposit fiberglass dengan variasi 2 lapis memiliki nilai rendah yaitu
48,50 MPa. Untuk komposit fiberglass dengan variasi 4 lapis memiliki
nilai 52,63 MPa. Dan untuk komposit fiberglass dengan variasi 6 lapis
memiliki nilai yang tinggi yaitu 84,05MPa.

5.2.

Saran
1. Pada penelitian selanjutnya lebih baik melakukan pengujian terhadap
matriks terlebih dahulu agar dapat mengetahui sifat kekuatan dari
matrik.
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2. Untuk pembuatan komposit lebih baik menggunakan cetakan yang
terbuat dari bahan logam agar dapat menahan panas yang dihasilkan
oleh matriks.
3. Saat melakukan uji tarik lebih baik memperhatikan lebih teliti pada
saat pemasangan benda uji pada griper agar mendapatkan hasil yang
maksimal, karena apabila pemasanga benda uji tidak lurus atau miring
akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal.
4. Dalam proses pembuatan komposit sebaiknya diberi beban agar hasil
dari komposit tidak bergelombang dan mengikat serat dengan
sempurna.
5. Saat melakukan pengujian komposit sebaiknya mesin uji tarik tidak
berdekatan dengan mesin lain yang sedang digunakan, karena getaran
yang dihasilkan oleh mesin lain akan mempengaruhi hasil pada saat
pengujian
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LAMPIRAN

Gambar hasil pengjian tarik pada mesin uji tarik pada komposit fiberglass
(serat anyam) dengan variasi lapisan 2, 4 dan 6 lapis
1. Grafik uji tarik komposit fiberglass lapis 2 dengan skala 20

2. Grafik uji tarik komposit fiberglass lapis 4 dengan skala 20
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3. Grafik uji tarik komposit fiberglass 6 lapis dengan skala 50.
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