
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Komposit 

 Menurut Mattews dkk (1993), komposit adalah suatu material yang 

terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuk melalui campuran yang 

tidak homogen, dimana sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya 

berbeda. Dari campuran tersebut akan dihasilkan material komposit yang 

mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material 

pembentuknya, sehingga kita leluasa merencanakan kekuatan material komposit 

yang kita inginkan dengan jalan mengatur komposisi dari material pembentuknya. 

Jadi komposit merupakan sejumlah sistem multi fasa sifat dengan gabungan, yaitu 

gabungan antara bahan matriks atau pengikat dengan penguat.. 

 Karakteristik dan sifat komposit dipengaruhi oleh material penyusunnya, 

susunan struktur dan interaksi antar unsur-unsur penyusunnya. Interaksi antar unsur 

penyusun komposit, yaitu serat dan matrik sangat berpengaruh terhadap kekuatan 

ikatan antarmuka (interfacial strength) (Gibson, 1994). Interface komposit 

merupakan interaksi antara matrik polimer dengan serat penguat yang berperan 

dalam mentransfer beban dari matrik menuju serat. Morfologi struktur serat dan 

matrik resin mempengaruhi interaksi serat-matrik pada daerah interface, sehingga 

sangat menentukan sifat struktur komposit (Chen & Hojjati, 2007). Kekuatan 

komposit ditentukan oleh kontak interface antara matrik dan serat. Ikatan interface 

terbagi atas: 

 

1. Ikatan mekanis, yaitu ikatan yang terjadi secara interlocking antara 

permukaan matrik dan serat. Kekuatan ikatan interface tidak mungkin 

sangat tinggi dalam arah tarikan tranversal, tetapi kekuatan dalam arah 

longitudinal sangat baik dan juga tergantung derajat kekasaran. 

 

 
Gambar 2.1 Ikatan mekanik 
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2. Ikatan elektrostatik, yaitu ikatan yang terjadi perbedaan muatan elektrostatik 

antara matrik dan serat pada interface yang mendukung gaya ikatan. 

Kekuatan pada interface tergantung densitas muatan. 

 
 

 

3. Ikatan kimia, yaitu ikatan yang dibentuk dengan elektron donor dan dan 

elektron penerima terjadi antara permukaan matrik dan serat. Ikatan ini 

dihasilkan biasanya dengan reaksi kimia. 

 
 

 Pembasahan (wettabilitty) dihasilkan dari interaksi antar molekul ketika 

keduanya terbawa secara bersamaan, sehingga merupakan kontak antar fasa liquid 

dan permukaan fasa solid. Derajat pembasahan dijelaskan dengan sudut kontak 

(contact angle), yaitu sudut antar muka fasa liquid-vapor bertemu dengan antarmuka  

fasa solid-liquid. Jika pembasahan sangat baik, maka sudut kontak kecil dan cairan 

akan menyebar lebih luas sehingga menutup daerah permukaan.  

 Sudut kontak dengan besar      memeiliki karakteristik permukaan yang 

tidak membasahi (not wettable), sedangkan untuk sudut kontak dengan besar      

bersifat membasahi (wettable). Pembasahan juga penting dalam daya lekat antar 

material (adherence) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ikatan elektrostatik 

Gambar 2.3 Ikatan kimia 
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                ………………………………………………...…. (1) 

Dimana: 

  = Contacy angle 

   = Solid surface free energy 

   = Liquid surface free energy 

    = Solid/iquid interfacial free energy 

 

2.2 Klarifikasi Material Komposit Berdasarkan Bentuk Komponen 

Strukturnya 

 Secara garis besar, komposit diklarifikasi menjadi tiga macam (Jones, 

1975), antara lain: 

2.2.1. Komposit serat (Fibrous Composites) 

 Komposit serat adalah komposit yang terdiri dari fiber dalam matriks. 

Secara alami serat yang panjang mempunyai kekuatan yang lebih dibanding serat 

yang berbentuk curah (bulk). Merupakan jenis komposit yang terdiri dari satu lamina 

atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat/fiber. Fiber yang 

digunakan bisa berupa fibers glass, carbon fibers, aramid fibers (poly aramide) dan 

sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu, 

bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Serat 

merupakan material yang mempunyai perbandingan panjang terhadap diameter 

sangat tinggi serta diameter berukuran mendekati kristal. Serat juga mempunyai 

kekuatan dan kekauan terhadap densitas  yang besar (Jones, 1975). 

 

2.2.2. Komposit partikel (Particulate Composites)  

 Merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai 

penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriknya.  Komposit ini 

mempunyai bahan penguat yang dimensinya kurang lebih sama, seperti bulat serpih, 

balok serta bentuk-bentuk lainnya memiliki sumbu hampir sama, yang kerap disebut 

Gambar 2.4. Diagram skema sudut kontak dan komponen energi bebas 

(tegangan) (Sumber: Lawrence T. Drzal, 2001) 
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partikel dan bisa terbuat dari satu atau lebih material yang dibenamkan dalam suatu 

matriks dengan material yang berbeda. Partikelnya bisa logam atau non logam, 

seperti halnya matriks (Jones, 1975). 

 

2.2.3. Komposit lapis (Laminates Composites) 

 Merupakan kenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang 

digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. 

Komposit ini terdiri dari bermacam-macam lapisan material dalam satu matriks 

(Jones, 1999). 

 

2.3 Unsur-Unsur Utama Pembentuk Komposit 

2.6.1. Matrik 

 Menurut Gibson (1994), bahwa matrik dalam struktrur komposit dapat 

berasal dari bahan polimer, logam, maupun keramik. Menurut Diharjo (1999), pada 

bahan komposit matrik mempunyai kegunaan antara lain: 

a. Matrik memegang dan mempertahakan serat pada komposisinya 

b. Pada saat pembebanan, merubah bentuk dan mendistribusikan tegangan ke 

unsur utamanya 

c. Memberikan sifat tertentu, misalnya ductility, toughness dan electrical 

insulation. 

 Menurut Diharjo (1999), bahan matrik yang sering digunakan dalam 

komposit antara lain: 

a. Polimer  

 Polimer merupakan bahan matrik yang paling sering digunakan. 

Adapun jenis polimer yaitu: 

 Thermoset, adalah plastik atau resin yang tidak bisa berubah karena panas 

(tidak bisa didaur ulang). Misalnya: epoxy, polyester dan phenotic. 

 

 Thermoplastic, adalah plastik atau resin yang dapat dilunakkan terus 

menerus dengan pemanasan atau dikeraskan dengan perbandingan dan 

bisa berubah karena panas (bisa didaur ulang). Misalnya: polyemid, nylon, 

polysurface, polyprophylene dan polyether. 

 

b. Keramik 

 Pembuatan komposit dengan bahan keramik yaitu keramik 

dituangkan pada serat yang telah diatur orientasinya dan merupakan matrik 

yang tahan pada temperatur tinggi. 
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c. Karet 

 Karet adalah polimer bersistem cross linked yang mempunyai 

kondisi semi kristalin dibawah temperatur kamar. 

 

d. Matrik logam 

 Matrik cair dialirkan ke sekeliling sistem fiber, yang telah diatur 

dengan perekatan difusi atau pemanasan. 

 

e. Matrik karbon 

 Matrik karbon adalah fiber yang direkatkan dengan karbon sehingga 

terjadi karbonisasi. 

  

2.6.1. Filler (penguat) 

 Partikel maupun serat merupakan filament dari bahan reinforcing. Jenis 

serat yang biasa dipakai bisa serat anorganik (seperti: serat gelas, serat karbon, serat 

boron, kevlar-49, keramik dan logam), ataupun serat organik (seperti: grafit dan 

serat-serat yang berasal dari tumbuhan). Serat maupun partikel tumbuhan yang bisa 

dipakai antara lain sawit, serbuk gergaji, serat pisang, serat nanas, serat enceng 

gondog dan sebagainya (Findasari, 2006). 

 

2.4 Polipropilen  

 Polipropilen merupaka polimer kristalin yang dihasilkan dari proses 

polimerisasi gas propilena. Polipropilen mempunyai Transisi gelas (Tg) yang cukup 

tinggi (           ), sedangkan titik kristalisasinya antara            . 

Polipropilen mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia (chemical reistance) yang 

tinggi, tetapi ketahanan pukulnya rendah (Mujiarto, 2005).  

 

 Sifat kimia dari polipropilen mempunyai ketahanan yang sangat baik 

terhadap bahan kimia anorganik non pengoksidasi, deterjen, alcohol dan sebagainya. 

Tetapi polipropilen dapat terdegradasi oleh zat pengoksidasi seperti asam nitrat dan 

hidrogen peroksida. Sifat kristalinitasnya yang tinggi menyebabkan daya regangan 

tinggi, kaku dan keras (Ningsih, 2010). 

 
 Gambar 2.5. Gugus Polipropilen 
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2.5 Batu Karang 

 Terumbu karang termasuk dalam kategori batu kapur. Terumbu karang 

terbentuk dari endapan-endapan massif kalsium karbonat (     ) yang dihasilkan 

oleh organisme karang pembentuk terumbu. Kalsium karbonat (     ) merupakan 

salah satu bahan baku utama dalam pembentukan semen (Hutagalung, 2009). 

Pemanfaatan terumbu karang yang dimaksud adalah pecahan terumbu karang yang 

disapu oleh ombak yang berada di sekitar pantai Desa Ngemboh Kec. Ujung 

Pangkah Kab. Gresik. Komposisi senyawa kimia terumbu karang dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Komposisi Senyawa Kimia Terumbu Karang 

No. Parameter Jumlah (%) 

1      2.37 

2      24.8 

3       0.24 

4      1.27 

5       73.76 

Sumber: Hendra dan Sina, 2003 

2.6 Sifat Mekanik 

2.6.1. Polipropilen  

 Sifat mekanik polipropilen pada kondisi temperatur ruang diketahui kuat 

tarik 34 Mpa, modulus elastisitas 1325 Mpa, kuat tekuk 41 Mpa dan modulus tekuk 

1550 Mpa. Fred W. Billmeyer, Jr., (1970) mengemukakan, polypropylene memiliki 

sifat elektrik yang bagus, kelembaman kimia, serta ketahanan lembab seperti 

kebanyakan polymer hydrocarbon. Namun polypropylene kurang stabil jika 

dibandingkan dengan polyethylene ditinjau dari ketahanan panas, cahaya dan 

gangguan oksida serta harus distabilkan dengan antioxidant dan penyerap cahaya 

ultraviolet untuk mendapat hasil yang memuaskan.  

 

 

 

. 
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2.7 Kekuatan Tarik Komposit 

 Kekuatan tarik adalah ketahanan suatu bahan terhadap beban yang bekerja 

parallel pada bahan yang menyebabkan bahan tersebut putus (Supardi, 1999).  

 Pengujian  kekuatan tarik adalah pengujian terhadap spesimen uji, pada 

bagian tengah dari batang uji merupakan bagian yang menerima tegangan. Pada 

bagian ini diukur panjang batang uji, yaitu bagian yang dianggap menerima 

pengaruh dari pembebanan, bagian inilah yang selalu diukur pada proses pengujian 

(Setiawan, 2012). 

 

 

 Pengujian kekuatan tarik bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis material 

yang digunakan. Berikut adalah perhitungan dalam pengujian kekuatan tarik: 

a. Tensile Strength 

 Adalah gaya per unit luas material yang menerima gaya tersebut, dengan 

menggunakan rumus: 

   
 

 
……………………………………………………………….……..………(2) 

Dimana: 

  = tegangan (     ) 

F = Gaya (N) 

A = luas penampang batang uji mula-mula (   ) 

 

       

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengujian Tarik 
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b. Tensile Strain 

 Merupakan ukuran perubahan panjang dari suatu material. dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

   
  

  
 

    

  
 ………………………………………………………..…….……(3) 

 

Dimana: 

    = regangan (%) 

   = panjang batang uji mula-mula (mm) 

L = panjang batang uji setelah menerima beban (mm) 

   

c. Modulus elastisitas 

 Modulus elastisitas adalah harga yang menunjukkan kekuatan komposit 

pada daerah proposionalnya (Hapsoro, 2010). Modulus elastisitas menunjukkan 

kekakuan dan ketahanan material dalam menahan deformasi (perubahan bentuk). 

Nilai modulus elastisitas yang tinggi akan bersifat getas atau kaku (Widianto, 2011). 

Modulus elatisitas tarik bisa dihitung dengan rumus: 

  
  

  
 ………………………………….………………………………………… (4) 

Dimana: E   = elastisitas 

                              

                          

 

2.8 Kekuatan Bending Komposit 

 Kekuatan bending adalah tegangan lengkung terbesar yang dapat diterima 

akibat pembebanan luar tanpa mengalami deformasi yang besar atau kegagalan. 

Besar kekuatan bending tergantung pada jenis material dan pembebanan (Suwanda 

dkk, 2010)  

 Pengujian kekuatan bending adalah pengujian yang mengakibatkan 

spesimen mengalami tekanan pada bagian atas dan bagian bawah mengalami 

tarikan. Kekuatan tekan komposit lebih tinggi dibanding kekuatan tariknya. 

Kegagalan yang terjadi akibat uji bending komposit yaitu mengalami patah pada 

bagian bawah, karena tidak mampu menahan tegangan tarik (Nur dkk, 2017) 

 Rifai’i (2011) mengemukakan, tujuan pengujian bending adalah untuk 

mengetahui ketahanan bengkok suatu bahan. Uji bending dilakukan untuk 

megatahui kekuatan lengkungan suatu bahan dan digunakan untuk memilih bahan 

yang akan mendukung beban tanpa meregangkan. Pada pengujian bending bagian 

atas spesimen akan mengalami tekanan dan bagian bawah akan mengalami tegangan 

tarik. Pada uji bending, spesimen berbentuk batang ditempatkan pada dua tumpuan, 
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lalu diterapkan beban di tengah tumpuan tersebut dengan laju pembebanan konstan. 

Pembebaban ini disebut dengan metode three point bending.   

  
 

a. Tegangan bending 

 Tegangan bending pada material dapat diukur menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

   
   

     ………………………………………………………………………... (5) 

Dimana:  

     = tegangan bending (Mpa) 

      = beban yang diberikan (N) 

      = panjang material uji (mm) 

      = lebar batang uji (mm) 

      = tebal batang uji (mm) 

 

b. Regangan bending 

 Juga pada saat itu, batang uji terjadi regangan yang besarnya: 

   
   

  
 ………………………………………………………………………… (6) 

Dimana:  

     =  regangan bending (%) 

     = defleksi maksimum di tengah batang (mm) 

      = tebal (mm) 

      = panjang (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Pengujian Bending 
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c. Modulus elastisitas bending 

 Modulus elastisitas bending adalah kekakuan atau ketahan material dalam 

menghadapi defromasi. Moduus elastisitas bending digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bahan di dalam menahan beban (Bucciarelli, 2009). Berikut rumus 

perhitungan modulus elatisitas bending: 

   
   

     ……………………………………………………………………...… (7) 

Dimana: 

     = modulus elastisitas bending (     ) 

     = slope (N/mm) 

      = lebar (mm) 

      =  tebal (mm) 

 

2.9 Kekuatan Impak Komposit 

 Kekuatan impak adalah kemampuan dari suatu bahan untuk menerima 

beban benturan sampai bahan tersebut patah (Dahar dkk, 2017). 

 Pengujian kekuatan impak adalah pengujian untuk mengetahui sifat material 

melalui beban dinamis. Beban dinamis tersebut diperoleh dari ayunan bandul yang 

mengarah ke arah yang berlawanan dari takikan spesimen uji. Ayunan dari bandul 

yang menghantam spesimen uji akan menggerakkan jarum penunjuk sesuai dengan 

kekuatan hantaman bandul tersebut.  

 Dalam pengujian impak terdiri dari dua teknik pengujian standar, yaitu 

Charpy dan Izod. Pada pengujian standart Charpy dan Izod, dirancang dan masih 

digunakan untuk mengukur energi impak yang juga dikenal dengan ketangguhan 

takik (Calliester, 2007).  

 Spesimen Charpy berbentuk batang dengan penampang lintang bujur 

sangkar dengan takikan V oleh proses permensinan. Dengan mengetahui besarnya 

energi potensial yang diserap oleh spesimen, maka kekuatan impak benda uji dapat 

dihitung: 

                                       

                

                               

                        …………………………………………………(8) 

Dimana: 

 Eserap = energi serap (J) 

 m  = berat pendulum (kg) 

 g = percepatan gravitasi (    ) 

 R = panjang lengan (m) 
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    = sudut pendulum sebelum diayunkan  

    = sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen   

 

Harga impak dapat dihitung: 

   
      

  
 …………………………………………………………….……….. (9) 

Dimana: 

 HI  = Harga Impak (     ) 

 Eserap = energi serap (J) 

     = luas penampang (   ) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pengujian Impak  

Charpy 

Gambar 2.9 Spesimen Pengujian Impak Standart Charpy 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

15 
 

 

2.10 Morpologi  

 Morpologi adalah pengamatan terhadap struktur permukaan berupa bentuk 

dan ukuran dari partikel penyusun objek. Ditunjukkan dengan foto material 

pembesaran berukuran mikron atau bahkan nano. Sehingga dapat digunakan untuk 

membandingkan sifat-sifat dari material sebelum dan setelah mendapatkan 

perlakuan permukaan. Salah satu alat pengujian yang digunakan adalah Scanning 

Electron Microscope (SEM). Berikut proses dan pengamatan morpologi: 

1. Spesimen dibersihkan 

2. Kemudian diberi pelapisan (coating) untuk memberi kualitas kontras 

gambar 

3. Setelah itu, spesimen dimasukkan ke dalam alat uji 

4. Gambar diambil pada pembesaran yang optimal hingga diperoleh foto 

yang paling jelas 

 

2.11 Prinsip Kerja Mikrostruktur SEM 

 Prinsip yang mendasari SEM adalah elektron. Dalam SEM, digunakan 

sinyal elektron BSE (Back Scettered Electrons) dan SE (Secondary Electrons). 

Perbedaan spesimen dan topografi permukaan dipengaruhi terus-menerus, 

pengangkatan dan tempat keluarnya sinyal elektron kemudian dikumpulkan berupa 

elektron beam (Stokes, 2008).  

 Farikhim dkk (2016) mengemukakan prinsip kerja mikrostruktur SEM 

sebagai berikut: 

a. Elektron beam dari filamen dapat dihasilkan dari electron gun. Katoda 

didapat dari tungsten hairpin gun dengan filamen yang dibentuk menjadi 

lilitan tungsten biasanya ditemukan pada penggunaan electron gun. 

Pemanasan yang terjadi akibat dari tegangan yang diberikan pada lilitan 

tungsten tadi. Sehingga anoda akan membentuk sebuah gaya yang dapat 

menarik elektron-elektron menuju katoda. 

b. Elektron dapat difokuskan menuju titik permukaan sampel dengan 

menggunakan lensa magnetic 

c. Koil pemindah berfungsi untuk mengarahkan sinar elektron dengan cara 

pemindaian (scan) ke seluruh permukaan material uji 

 

 Hamburan elektron dapat terjadi karena sekumpulan elektron mengenai 

material uji, baik berupa Secondary Electron atau Back Scattered Elektron 
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permukaan material uji. Dimana dalam pengujian ini hasil yang didapatkan akan 

dikirim menuju detektor dan akan ditampilkan dengan monitor CRT. 


