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4. Obyek Penelitian
Pada Penelitian semster genap 2006/2007 penelitian dilakukan karakterisasi
terhadap komposit pada dua jenis polyester Resin Yucalac BQTN 157 – EX dan
Resin 835 dengan penguat serat kelapa
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8. Hasil Yang ditargetkan :
Tahun I ( semester genap 2007/2007) : Karakterisasi terhadap sifat mekanis
komposit dua jenis Resin Polyester Yucalac BQTN 157 – EX dan Resin 835
dengan penguat sabut kelapa, kemudian dilakukan karakterisasi terhadap serat
alam yang lainnya untuk mendapatkan sifat mekanik yang palaing optimal.

II. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tahun I ( semester genap 2006/2007)
Tujuan penelitian pada semester genap ini adalah mendapatkan karaktertik /sifat
mekanik yang paling optimal antara resin polyester sebagai matrik dan sabut kelapa
sebagai elemen penguat. Hal ini ini penting dilakukan karena sangat menentukan sifat
mekanik dari komposit karena serat dapat meneruskan beban yang didistribusikan oleh
matrik. Orentasi, ukuran, dan bentuk serta material serat adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi karaktaristik mekanik dari lamina(lapisan). Serat alam yang
dikombinasikan dengan resin polyester sebagai matrik akan dapat menghasilkan
komposit alternatif yang salah satunya berguna untuk produsen mobil sebagai bahan
panel mobil, tempat duduk, dashboard, dan perangkat interior lainnya.
Seiring dengan menjamurnya produk dengan bahan dasar resin polyester dengan
penguat serat gelas (feber glass) di pasaran yang tidak mengindahkan baku mutu dan
lingkungan sesuai dengan ketentuan, sehingga saat ini banyak dikembangkan komposit
berbasis serat alam. Keunggulan komposit serat alam dibandingkan dengan fiber glass
adalah komposit serat alam mampu terdegradasi alami dan harganya lebih murah, selain
itu feber glass juga menghasilkan gas Co dan debu yang berbahaya bagi kesehatan jika
fiber glass di daur ulang .

III. Tinjauan Pustaka
1. Komposit
Material komposit adalah kombinasi antara dua bahan atau lebih yang memiliki
sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponen. Pada bahan
komposit bahan pembentuknya masih terlihat seperti aslinya (Budinski,2003). Salah satu
bahan komposit adalah plastik yang diperkuat serat. Dipilihnya Plastik oleh pendesain
material karena dapat menghasilkan sifat gabungan yang tidak mungkin diperoleh pada
jenis bahan lain seperti ringan, tangguh, tahan korosi, warna tahan lama, transparan,
mudah pemrosesannya (Hosen J., 2001).Untuk meningkatkan kekuatan mekanik
diberikan bahan penguat berupa serat sintetis atau serat alam. Penguat yang digunakan
pada polimer, baik yang termoplastik maupun termoseting pada umumnya dalam bentuk
serat (fibre), benang (filament) dan butiran/serbuh (Bernins,1991). Sifat mekanik dari
komposit banyak ditentukan oleh penguatan serta posisi. Dilain pihak, resin memiliki
ketahanan terhadap bahan kimia dan cuaca dan untuk menambah kekuatannya maka
perlu diberi bahan penguat. Perbandingan antara resin dan penguat merupakan faktor
yang sangat penting untuk menentukan sifat struktur komposit (Schwartz M.,1996)

Material serat (fibre) berfungsi untuk memberikan kekuatan pada material matrik
dengan cara memindahkan gaya dari beban yang dikenakan dari matrik yang lebih lemah
pada fibre yang lebih kuat. Serat yang dipakai sebagai penguat ada dua macam jenis
yaitu: serat buatan dan serat alami. Serat buatan terdiri dari serat regenerasi, serat semi
sintetik, serat sintetik dan serat anorganik, dari beberapa jenis serat buatan yang sering
dipakai adalah nilon dan serat gelas. Sedangkan untuk serat alami terdiri dari serat
tumbuhan, serat binatang dan serat galian dan yang sering dipakai sebagai penguat yaitu
serat tumbuhan kelapa, bambu, rami dan jut. (Dedi P.,2004))
Secara umum resin adalah bahan yang akan diperkuat dengan serat. Resin bersifat
cair deangan fiskositas yang rendah, yang akan mengeras setelah terjadinya proses
polymerisasi. Resin berfungsi sebagi pengikat (bounding) antara serat yang satu dengan
yang lainnya sehingga menghasilkan ikatan yang kuat terbentuk material komposit yang
padu, yaitu material yang memiliki kekuatan pengikat (bound strength) yang tinggi
(Budinski K.G.,2003) Adapun resin yang umum dipakai adalah a).Thermosetting,
Material tidak bias menjadi lunak kembali bila dilakukan pemanasan ulang walaupun
diatas temperature pembentuknya. Bila panas terus diberikan material akan terurai
menjadi karbon (hangus), dengan kata lain material tidak dapat kembali ke bentuk
semula. b).Phenolik,

mempunyai sifat

sangat keras, rigit dengan modulus elastisitas

yang baik dibanding dengan resin lainnya karena sifatnya yang keras, kuat, mudah
dibentuk, mudah diberi warna dan tidak transparan. c).Epoxy, mempunyai sifat ulet,
elastis, tidak bereaksi dengan sebagian besar bahan kimia dan mempunyai dimensi yang
lebih stabil. Dilihat dari struktur kimianya epoxy sebenarnya adalah polyester, berbeda
dengan polymer lain karena molekulnya lebih pendek. Bila diberi bahan penguat
komposit epoxy mempunyai kekuatan yang lebih baik dibanding resin yang lain
d).Polyester, dalam kebanyaan hal resin polyester tak jenuh ini disebut polyester saja.
Karena berupa resin cair dengan viscositas 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.
Berdasarkan karateristik ini, bahan dikembangkan secara luas sebai plastik penguat serat
(FPR) dengan menggunakan serat gelas.

Menurut ( Davis,1982) Polyester berasal dari reaksi kimia asam dibasa bereaksi
secara kondensasi dengan alkohol dihidrat. Karena asam tak jenuh digunakan dengan
berbagai cara sebagai bagian dari asam dibasa, yang menyebabkan terdapat nya ikatan
tak jenuh dalam rantai utama dari polimer yang dihasilkan, maka disebut polyester tak
januh. Kemudian, monomer vinil dicampur, yang bereaksi dengan gugus tak jenuh pada
pencetakan untuk mengeset. Sifat dari polyester sendiri adalah kaku dan rapuh. Mengenai
sifat termalnya, karena banyak mengandung monomer stiren, maka suhu deformasi
termal lebih rendah dari pada resin termoset lainnya dan ketahanan panas jangka
panjangnya kira-kira 110-140˚C. Ketahanan dingin adalah baik secara relatif. Sifat
listriknya lebih baik diantara resin termoset, tetapi diperlukan penghilangan lembaban
yang cukup pada saat pencampuran dengan gelas.
Sampah plastik yang tergolong resin polyester/termoplastik menurut Surdia(1989),
Smith W.F.(1999) dan Shackelford J. F.,(1996) mempunyai mempunyai karakteristik
ketahan terhadap asam kuat kecuali asam pengoksid, tetapi lemah terhadap alkali. Bila
dimasukkan dalam air mendidih untuk waktu yang lama (300 jam), bahan akan pecah dan
retak-retak. Bahan ini mudah mengembang dalam pelarut, yang melarutkan polimer
stiren. Kemampuan terhadap cuaca sangat baik. Tahan terhadap kelembaban dan sinar
U.V bila dibiarkan diluar. Polyester adalah jenis resin yang paling banyak digunakan
sebagai matrik pada fiber glass untuk badan kapal, mobil, tandon air dan sebagainya.
2. Proses Pembuatan Komposit
Proses yang sering digunakan dalam pembuatan komposit adalah Proses Hand LayUp, Proses spray up, Filamen-Winding dan
W.F.,1999). Adapun proses

Sheet-Moulding Compound (Smith

Hand Lay-Up adalah proses pabrikasi dari material

komposit dengan cara cairan resin yang telah diberikan katalis dan kemudian meletakkan
diatas penguat (fibre) yang telah diletakkan pada cetakan . Proses hand lay-up mudah
dilakukan dan biaya sangat minimal

(Taurista A. Y, 2005).

Pada gambar 1

menguraikan masing-masing proses dalam pembuatan komposit berbasis resin polyester
yang sering dilakukan.

Gambar 1. Beberapa macam proses pembuatan komposit dengan resin polyester
(Gibson R.F.,1994)
Proses Hand Lay-Up dipakai dalam proses ini karena proses fabrikasi dari proses ini
sangat mudah dan dapat dilakukan dalam skala kecil.
Selain bahan pengikat dan bahan penguat, material komposit juga tersusun dari
beberapa bahan tambahan yang lainnya. Bahan tambahan terdebut memiliki berbagai
fungsi sesuai dengan jenisnya(Surdia T.,1989), yaitu: Aditif,

Hardener dan

Katalisator Aditif, berupa bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan
kemampuan pemrosesan atau untuk mengubah kualitas dan sifat produk dengan

menambahkan bahan tersebut pada bahan pokok yaitu polymer (resin). Bahan aditif yang
biasa dipakai adalah: Pigmen atau pewarna, disamping untuk memberi nilai estetis yang
tinggi dengan mewarnai hasil produk yang berfungsi untuk melindungi dari pengaruh
sinar karena mampu menyerap dan memantulkan jenis sinar tertentu. Filler merupakan
material padat yang ditambahkan pada polymer biasanya dalam bentuk partikel atau serat
untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya atau untuk mengurangi harga material. Alasan
yang lain dalam penggunaan filler adalah untuk memperbaiki stabilitas bentuk dan
panas.conto-contoh pengisi yang digunakan dalam polymer: serat selulosik dan bedak
(powder), bedak silica (SiO2), kalsiun karbonat (CaCO3) dan serat-serat kaca, logam,
karbon atau polymer yang lain. filler dapat berfungsi sebai pengencer, penguat,
pelindung, penyerap, penghantar listrik, perbaikan deformasi termal dan keperluan yang
lain. Hardener, bahan yang memungkinkan tejadinya proses curing, yaitu proses
pengerasan pada resin. Hardener ini terdiri dari dua bahan yaitu katalisator dan
accelerator. Katalisator dan accelerator akan menimbulkan panas, pengaruh panas ini
diperlukan untuk mempercepat proses pengeringan sehingga bahan menjadi kuat. Namun
apabila panasnya terlalu tinggi maka akan merusak ikatan-ikatan antar molekul dan juga
akan merusak seratnya. Katalisator, bahan yang mempercepat terbukanya ikatan rangkap
molekul polimrt kemudian akan terjadi pengikatan-pengikatan antar molekulmolekulnya. Katalisator yang digunakan adalah Methyl Ethyl Ketone Peroxide (MEKP)
hasil dari reaksi Methyl Ethyl Ketone dengan Hidrogen Peroxide. Produk dari reaksi ini
merupakan sebuah percampuran sesungguhnya dari dua campuran ganda atau majemuk
peroxide yang berbeda yang disebut monomer dan dimer. Setiap campuran majemuk ini
menunjukkan sebuah perbedaan reaksi terhadap cobalt.

Accelerator ,

bahan yang

mempercepat terjadinya ikatan-ikatan diantara molekul-molekul yang sudah mempunyai
ikatan tunggal dan untuk mempercepat proses curing (pengerasan). Sebagai accelerator
dipakai cobalt yang digunakan untuk mempercepat terjadinya proses curing.

IV. Metode Penelitian
4.1. Bahan dan Alat
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah resin yucalac BQTN 157,
108 EX , 83k berfungsi sebagai matrik dan sabut kelapa sebgai penguat

Gambar 2 Resin, katalis, cetakan dan serat

Gambar 3. Serat kelapa

Gambar 4. Anyaman sabut/serat kelapa

Bahan pendukung ini sebenarnya bukan merupakan bahan dasar pembentuk
komposit, karena komposisinya yang sangat kecil dan pengaruhnya pada kekuatan
komposit sangat kecil. Tetapi bahan pendukung ini sangat diperlukan agar proses
pengerjaan dapat dipermudah. Bahan pendukung yang dipakai pada proses pengerjaan
spesimen uji antara lain: Wax Mirror Glaze, berfungsi untuk melapisi cetakan sehingga
setelah proses curing komposit tidak melekat dicetakan dan mudah dilepas dari cetakan.
Malam, berfungsi untuk menutup rongga pada batas cetakan agar hasil cetakan menjadi
rata. Katalis, berfungsi agar proses curing yang terjadi dapat dipercepat.
Sterin, berfungsi untuk mengencerkan resin sehingga resin dapat lebih mudah diatur dan
adanya gelembung udara yang tertangkap dalam resin dapat diperkecil
Bahan cetakan dipakai kaca karena mempunyai kehalusan permukaan yang tinggi
sehingga hasil cetakan diharapkan mempunyai permukaan yang halus.
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Gambar 5. Cetakan komposit

5mm

Gambar 6. Cetakan kaca
4.2. Proses Pembuatan Spesimen
Pada pengujian ini kita melakukan proses Hand Lay-Up sebanyak 18 kali untuk
menghasilkan 18 lembaran yang nantinya tiap lembar akan dipotong dan dipilih menjadi
5 spesimen terbaik Langkah – langkah yang dilakukan dalam penyiapan bahan adalah
Memotong serat kelapa sesuai dengan ukuran, menganyam serat kelapa sesuai dengan
ukuran cetakan, menimbang serat kelapa yang telah ditentukan. Penimbangan dilakukan
sebanyak 18 kali., menyiapkan resin pada gelas ukur dan ditimbang sampai berat yang
telah ditentukan, juga dilakukan sebanyak 18 kali, pelapisan kaca dengan wax glaze agar
komposit yang dihasilkan mudah dilepas dari cetakan.
Proses pengerjaan spesimen (hand lay up), langkah-langkah yang dilakukan dalam
pengerjaan spesimen katalis dicampur pada resin sebesar 1% dari berat resin dan
kemudian diaduk hingga rata, sapukan lapisan resin pertama pada cetakan. Lalu serat
yang telah di anyam diletakkan diatasnya, ulangi langkah di atas beberapa kali hingga
serat dan resin yang telah ditentukan habis, biarkan mengering total (cure), setelah
beberapa jam kemudian setelah hasil cetakan sudah kering baru hasil cetakan diangkat
dan dipotong sesuai dengan ketentuan pada spesimen uji impact.

4.3. Proses Pengujian
Untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari komposit ini dilakukan

pengujian

impact. Pengujian impact ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas mesin Chaphy
Impact Testing yang ada di Laboratorium Pengujian Logam Fakultas Teknik Jurusan
Mesin Universitas Brawijaya Malang.

Gambar 7. Mesin Chaphy Impact Testing

Gambar 8. Pemasangan specimen pada mesin uji impact

Gambar 9. Specimen standart uji impact

Proses pelaksanaan pengujian pada Charpy Impact Testing Machine sebagai berikut:
Posisi pendulum diatur agar benar-benar menggantung bebas dan dalam keadaan diam,
turunkan lengan pengikat dengan roda pemutar, tombol pengunci ditekan, selanjutnya
apabila kedudukan lengan pengikat sudah tepat terhadap pendulum, pengunci dapat
dilepas tanpa menggeser kedudukan pendulum, kedua jarum penunjuk diatur pada posisi
vertical, angkat pendulum beserta lengannya dengan roda pemutar, sehingga jarum luar
menunjukkan nol derajat dan kedudukan pendulum dalam posisi horizontal, atur
kedudukan jarum dalam sehingga berhimpit dengan posisi jarum luar, pasang benda kerja
(spesimen) pada tempatnya sehingga bagian punggung takik pada posisi jatuhnya
pendulum, tekan tombol pengunci, maka oendulum akan beryun mematahkan benda kerja
(spesimenen), sedangkan jarum dalam akan menunjukkan sudut simpangan pendulum.

V. Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil Pengujian
Hasil pengujian Impak untuk resin 83k, 157, 108 dengan komposisi sabut kelapa 0,
10, 20, 30, 40 dan 50 % ditunjukak pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1. Data Uji Impact.

100:0

90:10

Komposisi%

80:20

70:30

60:40

50:50

83k
4.58
4.58
3.05
3.05
4.58
3.06
6.12
6.12
4.59
6.12
9.18
6.12
6.12
9.18
9.18
10.7
12.23
10.7
12.23
12.23
13.78
15.31
15.31
9.19
10.72
27.56
27.56
26.03
26.03
27.56

Resin
157
6.11
9.17
9.17
6.11
6.11
9.17
10.7
9.17
10.7
9.17
12.23
12.23
12.24
12.24
9.18
15.3
15.3
15.3
12.24
18.36
18.36
18.36
15.3
18.36
15.3
21.42
24.48
24.48
21.42
27.53

108
3.06
6.12
3.06
6.12
6.12
9.18
9.18
9.18
12.24
6.12
15.3
9.18
15.3
15.3
6.12
18.36
18.36
15.3
15.3
18.36
12.25
21.43
21.43
21.43
21.43
27.55
24.49
24.49
27.55
27.55

5.2. Analisa Data dan Pembahasan
Tabel 5.2 Data uji impact tanpa penambahan Prosentase serat
Resin
Komposisi%
0
10
20
30
40
50

83k
3.968
5.202
7.956
11.618
23.866
12.862

157
7.334
9.782
11.624
15.3
26.948
17.136

108
4.896
12.24
12.24
17.136
26.326
19.594
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Gambar 5.1. Grafik Kekuatan Impak komposit Polyester penguat sabut kelapa

Tabel: 5.3. Hasil analisa variasi dua arah untuk kekuatan inpact dengan penambahan
prosentase serat.
Sumber
Variasi
A(serat)
B(resin)
A*B
Galat

Jumlah
Kuadrat
2770.31
204.53
132.61
147.1
3254.55

Derajat
kebebasan
4
2
8
60
74

Rataan
Kuadrat
692.57
102.26
16.57
2.54

f
hitungan
272.66
40.25
6.52

f
tabel
2.53
3.15
2.10

Hasil analisa varian untuk penambahan serat menunjukkan pengaruh terhadap
kekuatan impak dan dari grafik 5.1. menunjukkan bahwa penambahan serat dalam
komposit meningkatkan kekuatan impak dan akan ada kecendrungan mengalami
penurunan kekuatan impak di atas 40 persen, hal tersebut terjadi karena makin banyak
serat maka daya ikat antara matrik dan penguat akan berkurang . Taurista A. Y. Dkk (
2005) mengatakan bahwa penambahan serat sebagai penguat dengan perbandingan
maksimal 50%.
Hasil analisa varian untuk jenis resin menunjukkan pengaruh terhadap kekuatan
impak dan dari grafik 5.1. menunjukkan bahwa jenis resin yang berbeda menghasilkan
kekuatan impak dan resin 157 menunjukkan kekeuatan impak yang paling tinggi.
Dari hasil analisa varian menunjukkan interaksi antara variasi prosentase serat
dan variasi resin terhadap kekuatan impact. Untuk menentukan perlakuan mana yang
terbaik dari perlakuan diatas di uji dengan Beda Nyata Terkecil (BNT). Dengan taraf 0.05
sehingga:
BNT = t a ( v )

2 KTG
n

= 2.000 ( 60 )

2(2.54)
5

=2.014
Selisih antar perlakuan antara satu dengan yang lainnya (hasil uji BNT) dapat
dibuat tabel seperti dibawah, dari nilai selisih antar perlakuan table diatas maka
dibandingkan dengan BNT(0.05) kekuatan impact=2.014 dan BNT (0.05) kekuatan

impact=2.014 yang lebih besar dari nilai BNT tersebut diberi tanda (*) sedang yang
lainnya adalah perlakuan yang tidak berbeda nyata yang tidak diberi tanda.
Tabel 5.4. BNT dari nilai kekuatan impact
Variasi
Persen
serat
10:90
20:80
30:70
40:60
50:50

Rataan

Beda dengan
I

40.27
53.03
73.42
128.56
82.65

12.76*
33.15*
88.29*
42.38*

II

III

20.39*
75.53*
55.14*
29.62*
9.23*
BNT(0.05)=2.014

IV

V

45.91*

-

Hasil uji BNT menunjukkan bahwa, pada taraf uji 0.05 pengaruh variasi persen
serat pada presentase 60:40 berbeda nyata lebih banyak dari pada variasi persen yang
lainya. Jadi perlakuan terbaik adalah perlakuan dengan prosentase 60:40 dengan
menggunakan resin 157 terhadap nilai kekuatan impact yang dicapai.

VI. Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian dan analsisa data dapat disimpulkan adanya pengaruh
penambahan serat pada jenis resin yang berbeda pada kekuatan impak komposit. Hasil
penelitian ini menghasilkan komposisi terbaik dengan perbandingan resin 60% dengan
serat 40%.
Karena hasil penelitian untuk serat yang dicacah dan yang dianyam
mengahasilkan kekeutan impak yang tidak terlalu besar maka disarankan untuk produk
massal disarankan untuk menggunakan serat yang dicacah.
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