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ABSTRAK 

 

Perkembangan dan rekayasa material yang menunjukkan perubahan dari 

segi kekuatan ataupun ekonomi. Material komposit merupakan material yang 

banyak dikembangkan dan penggunaanya telah meluas dalam berbagai sektor 

industri dan rumah tangga. Material komposit adalah material yang terbuat dari 

dua bahan atau lebih yang terpisah dan berbeda tetapi membentuk komponen 

tunggal dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat bahan yang berbeda 

terhadap sifat-sifat unsur bahan penyusunnya. 

Pemanfaatan tempurung kelapa bisa dilakukan dengan mengkombinasikan 

dengan material lain seperti resin dengan membuat sebagai material komposit 

sehingga dalam aplikasinya perlu dikaji sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pemakaiannya di lapangan seperti nilai konduktivitas termal bahan tersebut. 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai konduktivitas panas 

material komposit supaya mendapatkan material yang lebih baik. Pengujian ini 

menggunakan variasi 10%, 20%, 30%, 0%. 

 Dari empat variasi yaitu 10%, 20%, 30% dan 0% Dalam penelitian ini 

variasi spesimen yang menghasilkan konduktivitas termal rerata yang paling 

tinggi adalah variasi 30% sebesar 0,5003 W/m°C, kemudian variasi 20% sebesar 

0,3738 W/m°C, variasi 10% sebesar 0,3487 W/m°C dan paling rendah pada 

variasi 0% tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa sebesar 0,1364 

W/m°C. Sehingga semakin tinggi persentasi serbuk arang tempurung kelapa pada 

spesimen maka semakin besar nilai konduktivitas termalnya. 

 

Kata kunci: Material Komposit, resin, tempurung kelapa, konduktivitas termal. 
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ABSTRACT 

 

Development and engineering of materials that show changes in terms of 

strength or economy. Composite materials are widely developed materials and 

their use has expanded in various industrial and household sectors. Composite 

materials are materials made of two or more materials that are separate and 

distinct but form a single component with the aim of producing different material 

properties against the properties of the constituent material elements. 

Utilization of coconut shell can be done by combining with other materials 

such as resin by making as composite material so that in its application it needs to 

be studied properties related to its use in the field such as thermal conductivity 

value of the material. This study was conducted to find out the extent of the value 

of thermal conductivity of composite materials in order to obtain better materials. 

This test uses variations of 10%, 20%, 30%, 0%. 

Of the four variations namely 10%, 20%, 30% and 0% In this study the 

specimen variations that produced the highest average thermal conductivity were 

a 30% variation of 0.5003 W/m°C, then a 20% variation of 0.3738 W/m°C, a 10% 

variation of 0.3487 W/m°C and the lowest at a 0% variation without the use of 

coconut shell charcoal powder of 0.1364 W/m°C.  Thus, the higher the percentage 

of coconut shell charcoal powder in specimens, the greater the thermal 

conductivity value. 

 

Keywords: Composite material, resin, coconut shell, thermal conductivity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan rekayasa material yang menunjukkan perubahan dari 

segi kekuatan ataupun ekonomi. Perkembangan dan rekayasa material merupakan 

upaya menghemat sumber alam yang terbatas dan merupakan salah satu cara 

untuk menghemat biaya. Dengan semakin berkurangnya material logam 

menyebabkan harga meterial logam semakin mahal. Jika material logam yang 

digunakan dalam proses produksi memiliki harga yang mahal tidak menutup 

kemungkinan terjadi kesulitan dalam produksi. Material komposit merupakan 

material yang banyak dikembangkan dan penggunaanya telah meluas dalam 

berbagai sektor industri dan rumah tangga. Komposit merupakan material yang 

dibuat dengan menggabungkan dua material atau lebih dengan skala makroskopis 

untuk menghasilkan suatu bahan baru yang lebih kuat (Winarno, 2015). 

Material komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih 

yang terpisah dan berbeda tetapi membentuk komponen tunggal dengan tujuan 

untuk menghasilkan sifat-sifat bahan yang berbeda terhadap sifat-sifat unsur 

bahan penyusunnya. Menurut Handoyo (2008), komposit terdiri dari suatu bahan 

utama (matrik-matrik) dan suatu jenis penguatan/resin (reinforcement) yang 

ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan matrik. Bahan 

komposit memiliki banyak keunggulan, diantaranya berat yang lebih ringan, 

kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, tahan korosi dan ketahanan aus (Taka, 

2017). 

Resin epoksi adalah salah satu dari jenis polimer yang berasal dari kelompok 

termoset, yang dibentuk melalui proses polimerasi kondensasi, bahan plastik yang 

tidak dapat dilunakkan kembali atau dibentuk kembali kekeadaan sebelum 

mengalami pengeringan. Resin epoksi termasuk kelompok polimer yang 

digunakan sebagai bahan pelapis, perekat, dan sebagai matriks pada material 

komposit di beberapa bagian struktural, kekuatan perekat epoksi terdegradasi pada 

suhu 350°F (177°C) yang memiliki sifat yang baik dalam hal reaksi kimia, 
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konduktivitas termal, konduktivitas listrik, tahan korosi, kekuatan tarik dan 

kekuatan bending sangat baik berstruktur padat, tidak bisa meleleh, tidak bisa 

didaur ulang, atom-atomnya berikatan kuat sekali serta memiliki kelemahan pada 

sifat sensitif menyerap  air dan getas (Taka, 2017). 

Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah kelapa yang berupa 

endocarp dan diselimuti oleh sabut kelapa. Tempurung kelapa selama ini hanya 

dimanfaatkan energinya untuk pembakaran dalam bentuk arang (Matsuzawa. dkk, 

2007). Sebagai bahan bakar, arang lebih menguntungkan dibanding kayu bakar 

karena arang memberikan nilai kalor pembakaran yang lebih tinggi. Kandungan 

karbon pada arang tempurung kelapa ratarata sebesar 78% dengan nilai kalor yang 

mencapai 23,68 MJ/kg dan memiliki kandungan sulfur yang sangat rendah yaitu 

kurang dari 0,01% serta asap yang lebih sedikit (Rout. dkk, 2015). Pembakaran 

tidak sempurna pada tempurung kelapa menyebabkan senyawa karbon kompleks 

tidak teroksidasi menjadi karbon dioksida. Peristiwa tersebut disebut sebagai 

pirolisis. Pada saat pirolisis, energi panas mendorong terjadinya oksidasi sehingga 

molekul karbon yang komplek terurai sebagian besar menjadi karbon atau arang 

(Ekalinda, 2001). 

Pemanfaatan tempurung kelapa bisa dilakukan dengan mengkombinasikan 

dengan material lain seperti resin dengan membuat sebagai material komposit 

sehingga dalam aplikasinya perlu dikaji sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pemakaiannya di lapangan seperti nilai konduktifitas termal bahan tersebut. 

Menurut aplikasi yang terdapat dilapangan contohnya pada industri otomotif, 

seperti dasbor kendaraan dimana panas cahaya matahari akan menyerap masuk 

melalui dinding dasbor. Dasbor adalah panel interior mobil bagian depan yang 

mana terdapat beberapa fasilitas seperti panel instrumen, laci, radio/tape, dan AC. 

Untuk mengetahui daya serap panas matahari pada dasbor komposit maka 

dilakukan pengujian konduktivitas panas supaya dapat diinginkan nilai 

konduktivitas yang rendah (Alberto, dkk.  2015).  

Penelitian mengenai analisa konduktivitas panas komposit sebelumnya telah 

dilakukan oleh Saad (2014), meneliti tentang sabut kelapa dan resin polyester 

dengan variasi tekanan dan waktu uji. Hasil percobaan menunjukan kepadatan 
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komposit sabut kelapa resin berpengaruh terhadap harga konduktivitas panas dan 

pada waktu awal pengukuran komposit yang kepadatannya tinggi, konduktivitas 

juga tinggi (28 W/m°C). Pada waktu pengukuran berikutnya, komposit dengan 

kepadatan tinggi turun drastis dan secara keseluruhan komposit sabut kelapa dan 

resin kurang stabil konduktivitasnya. Tetapi untuk analisa konduktivitas panas 

komposit tempurung kelapa belum ada yang melakukan penelitian. Oleh sebab itu 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai konduktivitas panas 

material komposit supaya mendapatkan material yang lebih baik. Berdasarkan hal 

tersebut dilakukan suatu penelitian yang bersifat eksperimental dengan judul 

“Konduktivitas Termal Epoxy Ber-filler Serbuk Arang Tempurung Kelapa” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pengaruh filler serbuk arang 

tempurung kelapa terhadap konduktivitas termal epoxy. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang meluas pada penelitian ini dibatasi 

permasalahan – permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bahan serbuk yang digunakan arang tempurung kelapa dihaluskan sampai 200 

mesh. 

2. Cetakan yang digunakan adalah karet silicon sheet dengan ketebalan 5 mm. 

3. Resin yang digunakan adalah epoxy. 

4. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian konduktivitas termal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh filler serbuk arang 

tempurung kelapa terhadap konduktivitas termal epoxy. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penetilian ini adalah diharapkan mampu memberikan wawasan 

dan pengetahuan baru bagi mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin 

maupun masyarakat luas tentang konduktivitas thermal epoxy ber-filler serbuk 

arang tempurung kelapa. Serta sebagai perhitungan untuk mengetahui sejauh 

mana nilai konduktivitas panas material komposit. Diharapkan pula laporan 

penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Metrologi Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Unuversitas Mataram. 

1.7 Hipotesa 

Dugaan awal yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu uji konduktivitas 

thermal yang dikonfigurasi untuk mengetahui seberapa spesimen menghasilkan 

perpindahan panas dari partikel serbuk arang tempurung kelapa dengan matrik 

epoxy. Pengujian ini menggunakan variasi 10%, 20%, 30% dan serta satu variasi 

0%. Dalam penelitian ini variasi spesimen yang menghasilkan konduktivitas 

termal yang paling tinggi adalah variasi 30%. Karena variasi yang 30% 

mengandung jumlah karbon yang lebih banyak. Sedangkan variasi 10% 

konduktivitas thermal yang rendah. Untuk variasi specimen tanpa menggunakan 

serbuk arang tempurung kelapa tidak menghasilkan konduktivitas termal. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini, sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan  

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, batasan masalah yang akan diteliti, 

rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesa dan sistematika penulisan.  
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Bab II  Tinjauan Pustaka   

Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan untuk proses 

pengambilan data, analisa data serta pembahasan.  

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini membahas tentang peralatan dan bahan penelitian, diagram alir penelitian, 

dan prosedur penelitian.   

Bab IV Metode Pengujian dan Analisa Data  

Bab ini membahas tentang data hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh 

dari penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan 

memberikan saran untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Winarno (2015) telah meneliti pengaruh termal siklik komposit matrix 

polyester dengan aditif partikel montmorillonite berpenguat serat sabut kelapa. 

Secara umum kekuatan Tarik komposit polyester berpenguat serat sabut kelapa 

menggunakan aditif partikel montmorillonite mampu bertahan saat dilakukan 

siklus termal sebanyak 20x, 35x, dan 50x dengan sedikit penurunan.  

Taka (2017) telah meneliti variasi ukuran terhadap kekerasan dan laju 

keausan komposit epoxy aluminium – serbuk tempurung kelapa untuk kampas 

rem komposit. Epoksi mempunyai sifat – sifat: berstruktur amorf, tidak bisa 

meleleh, tidak bisa didaur ulang, dan atom – atomnya berikatan kuat sekali. Resin 

epoksi memiliki sifat mekanik, listrik, kestabilan dimensi dan penahan panas yang 

baik, memiliki harga kekerasan 8,65 kg/mm
2
 dan massa jenis 1,20 gr/cm

3
. 

Ekalinda (2001) telah menyelidiki, sintesis grapheme berbasis arang 

tempurung kelapa dengan metode hummers termodifikasi. Arang merupakan 

residu yang berwarna hitam berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dari proses 

penghilangan kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau tumbuhan. 

Arang tempurung kelapa adalah produk yang diperoleh dari pembakaran tidak 

sempurna terhadap tempurung kelapa. Pembakaran tidak sempurna pada 

tempurung kelapa menyebabkan senyawa karbon kompleks tidak teroksidasi 

menjadi karbon dioksida, peristiwa ini disebut sebagai pirolisis. Arang dapat 

mengalami perubahan lebih lanjut menjadi karbon monoksida, gas hidrogen dan 

gas–gas hidrokarbon (pirolisis sekunder). 

Alberto. dkk, (2015) telah meneliti analisa konduktivitas termal material 

komposit serat sabut kelapa dengan perlakuan alkali dan resin polyester. 

Pengujian ini menggunakan alat uji konduktivitas termal bahan dari material 

komposit serat sabut kelapa di dapatkan nilai konduktivitas termal komposit 

dengan perbandingan volume antara serat, matriks dan memamfaatkan limbah 

menjadi material baru, konduktivitas termal dari material komposit serat sabut 
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kelapa pada variasi susunan acak dan lurus dengan perbandingan 20% : 80% 

adalah 0,021 W/m°C. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Serbuk Tempurung Kelapa 

Kelapa (Cocos Nucifera) adalah anggota tunggal dalam marga Cocos 

dari suku aren – arenan atau Arecaceae. Tempurung kepala adalah sebutan untuk 

buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Berat tempurung kelapa sekitar 15-19% dari 

keseluruhan berat kelapa (Putra dan Karolina, 2000). Tumbuhan ini diperkirakan 

berasal dari pesisir samudera hindia di sisi Asia, namun kini telah menyebar luas 

di seluruh pantai tropika dunia. Tempurung merupakan lapisan yang keras dengan 

ketebalan antara 3 mm sampai 5 mm. Sifat kerasnya desebabkan oleh banyaknya 

kandungan silikat (SiO2) yang terdapat pada tempurung tersebut. Selain itu 

tempurung juga banyak mengandung lignin, sedangkan kandungan methoxyl 

dalam tempurung hampir sama dengan yang terdapat dalam kayu. Pada umumnya, 

nilai kalor yang terkandung dalam tempurung kelapa adalah berkisar antara 18200 

kJ/kg hingga 19339,05 kJ/kg (Palungkun, 1999). Arang adalah arang yang dibuat 

dengan cara karbonisasi dari tempurung atau batok kelapa. Pada proses 

pembakaran tempurung kelapa yang terdiri dari karbohidrat yang sangat 

kompleks, akan menyebabkan suatu rentetan reaksi yaitu peruraian secara termal 

serta menimbulkan panas sebagai hasil peruraian dari bermacam-macam struktur 

molekul. Pada suhu 275°C, lingo selulosa tempurung kelapa mulai melepaskan 

H2O dan gas CO2, disamping itu juga terbentuk arang dan metana (BPPI, 1983). 

Pada Gambar 2.1 adalah gambar tempurung kelapa yang sudah dipecah-pecahkan. 

 

Gambar 2.1 Tempurung kelapa (sumber: Animhosnan, 2014) 
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Kelapa adalah pohon serbaguna bagi masyarakat tropika. Tumbuhan ini 

dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai 

tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Hampir semua bagiannya 

dapat dimanfaatkan orang. Perubahan tempurung kelapa menjadi arangnya 

menghasilkan kandungan karbon yang tinggi dengan sedikit kenaikan prosentasi 

kandungan abu, menghilangkan kandungan moisture dan pengurangan kandungan 

volatile.   Dibandingkan dengan arang bahan alami lain seperti arang batang buah 

jagung, gabah padi dan tempurung buah coklat (12–20% C), arang tempurung 

kelapa memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi (4,5) sehingga berpotensi 

sebagai sumber karbon aktif. Perubahan   tempurung   kelapa   menjadi   karbon 

aktif   arang tempurung   kelapa   dilakukan   dengan pemanasan melalui proses 

karbonisasi dan aktivasi. Suhu dan waktu proses karbonisasi dan aktivasi 

berpengaruh terhadap sifat-sifat arang tempurung kelapa seperti ukuran dan 

distribusi pori, ukuran partikel dan kandungan bahan pencampur (moisture). 

Proses karbonisasi bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur bukan karbon 

seperti hidrogen (H) dan oksigen (O).  Sedangkan proses aktivasi bertujuan untuk 

membentuk pori-pori didalam bahan melalui perpindahan unsur-unsur karbon (C) 

di dalam bahan tersebut yang dapat dilakukan melalui proses secara kimia 

maupun fisika (Budi. dkk, 2012). Komponen dan kandungan dari kelapa yang 

dimiliki tempurung kelapa dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komponen dan kandungan tempurung kelapa (Sumber: Hendra, 2015). 

Bahan Komponen Kandungan (%) 

 

Tempurung Kelapa 

Moisture 10,46 

Volatile 67,67 

Karbon 18,29 

Abu 3,58 

  

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki kebun kelapa 

(Cocos nucifera) terluas di dunia, seluas 3.745.000 ha, yang hampir seluruhnya 

adalah perkebunan rakyat dan merupakan sumber penghasilan sekitar dua 

setengah juta keluarga petani. Luas areal perkebunan kelapa di Indonesia sebagian 
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besar diusahakan sebagai perkebunan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok 

nusantara dengan rincian pulau Sumatera 32,9%, Jawa 24,3%, Sulawesi 19,3%, 

Kepulauan Bali, NTB dan NTT 8,2%, Maluku dan Papua 7,8%, dan Kalimantan 

7,5% (Negoseno, 2003). 

Desa Pendua merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan 

Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Melimpahnya 

tumbuhan kelapa menjadikan kelapa sebagai komoditas perkebunan yang menjadi 

unggulan di Desa Pendua. Kelapa (cocos nucifera) merupakan komoditi penting 

dan bernilai ekonomi karena dari buah, daun dan batangnya dapat dimanfaatkan 

(Hamka, 2012). Bahwa potensi lain pemanfaatan tempurung kelapa adalah 

sebagai alternative serat penguat bahan gesek non-asbes karena tempurung kelapa 

tersebut memiliki karakter fisik dan mekanik yang baik yaitu kekerasan dan 

kerapatannya tinggi, serta serapan airnya rendah (Sutikno, 2009). 

 

2.2.2 Epoxy 

Resin ini mempunyai kegunaan yang luas dalam industri teknik kimia, 

listrik, mekanik dan sipil sebagai perekat, cat pelapis, pencetakan cord dan benda-

benda cetakan. Resin epoxy bereaksi dengan pengeras dan menjadi unggul dalam 

kekuatan mekanik dan ketahanan kimia. Sifatnya bervariasi bergantung pada 

kondisi dan pencampuran dengan pengerasnya mempunyai sifat adhesiv yang 

baik untuk fiber dan resin (Purwanto, 2009). 

Pada resin epoxy mempunyai keuntungan dan kekurangan (Purwanto, 2009) 

antara lain: 

1. Keuntungan: 

a. Mempunyai sifat adhesif yang baik untuk fiber dan resin. 

b. Hampir semua plastik dapat melekat cukup kuat kecuali resin silikon, 

fluoresin, polietilen dan polipropilen. 

c. Tidak ada efek samping terhadap suatu produk yang telah dibentuk atau 

dicetak (saat curing). 

d. Mempunyai tingkat penyusutan volume yang rendah setelah dibentuk atau 

dicetak (saat curing) dan kestabilan dimensinya baik. 
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e. Tahan terhadap zat kimia dan stabil terhadap banyak asam. 

f. Fleksibilitas dan kekuatan tinggi. 

g.  Mempunyai sifat kelistrikan yang baik. 

h.  Tahan terhadap korosi. 

2. Kekurangan: 

a. Koefisien muai termal tinggi. 

b. Sensitif terhadap sinar ultra violet. 

c. Menyerap embun. 

d. Sulit untuk dikombinasikan antara sifat ketangguhan (toughness) dan 

ketahanan terhadap tempertur yang tinggi (high temperature resistance). 

e. Lambat pada saat dibentuk (slow curing). 

Berikut ini adalah sifat-sifat mekanik dari epoxy yang ditunjukkan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Sifat mekanik dari beberapa jenis material polymers (Smith dan 

Hashemi, 2006). 

 

 

2.2.3 Komposit 

Kata komposit (Composite) merupakan kata sifat yang berarti susunan 

atau gabungan. Composite ini berasal dari kata kerja “tocompose” berarti 

menyusun atau menggabung. Jadi, pengertian komposit adalah suatu sistem 

material yang merupakan campuran atau kombinasi dari dua atau lebih bahan 
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pada skala makroskopis untuk membentuk material ketiga yang lebih bermanfaat. 

Komposit dan alloy/paduan memiliki perbedaan dari cara penggabungannya yaitu 

apabila komposit digabung secara makroskopis maka paduan digabung secara 

mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi (Jones, 1975). 

Keunggulan dari material komposit adalah penggabungan unsur – unsur 

yang unggul dari masing-masing unsur pembentuknya tersebut. Sifat material 

hasil penggabungan ini diharapkan dapat saling melengkapi kelemahan-

kelemahan yang ada pada material penyusunnya.  

Sifat – sifat yang dapat diperbaiki antara lain: 

 Kekuatan 

 Pengaruh terhadap temperatur 

 Kekakuan 

 Ketahanan korosi 

 Meningkatkan konduktifitas panas 

 Umur lelah (fatique life) 

 Insulasi akustik 

 Ketahanan gesek 

 Berat 

 Insulasi panas 

Secara alami kemampuan tersebut di atas tidak ada semua pada waktu 

bersamaan (Jones, 1975). Secara umum bahan komposit terdiri dari dua unsur 

yaitu serbuk dan bahan pengikat serbuk yang disebut dengan matrik. Unsur utama 

dari bahan komposit adalah serbuk, inilah yang menentukan karakteristik suatu 

bahan, keuletan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Serbuk menahan sebagian 

besar gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan komposit mengikat 

serbuk, melindungi, dan meneruskan gaya antar serbuk. Karena itu untuk bahan 

serbuk dipilih bahan yang kaku, keras dan getas seperti karbon, gelas, dan boron. 

Sedangkan matrik dipilih bahan yang lunak seperti plastik dan logam lunak 

(alumunium, tembaga, dsb). 
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2.2.3.1 Klasifikasi dan karakteristik material komposit  

Klasifikasi material komposit dikelompokkan menjadi tiga macam: 

a. Komposit Serat (Fibrous Composite) 

b. Komposit Lapis (Laminate Composite) 

c. Komposit Partikel (Particulate Composite) 

2.2.3.2 Komposit Partikel 

Komposit partikel (Particulate Composite) mempunyai dua unsur bahan 

yaitu partikel dan bahan pengikat yang disebut matriks. Unsur utama komposit 

adalah partikel, partikel inilah yang menentukan karakteristik suatu bahan seperti 

kekuatan, kekakuan dan sifat mekanik yang lain. Serbuk menahan sebagian besar 

gaya yang bekerja pada material komposit, sedangkan matriks mengikat serbuk, 

melindungi dan meneruskan gaya antar serbuk.  

Secara prinsip, komposit dapat tersusun dari berbagai kombinasi dua atau 

lebih bahan, baik bahan logam, bahan organik, atau bahan non organik. Namun 

demikian bentuk dari unsur – unsur pokok bahan komposit adalah fibers, 

particles, laminae or layers, flakesfiller and matrix. Matriks sering disebut unsur 

pokok bodi, karena sebagian besar terdiri dari matriks yang melengkapi komposit. 

Sedangkan fibers, particles, laminae or layers, flakes and filler dikenal dengan 

unsur pokok struktur (Diharjo, 2003). 

 

2.2.4 Fraksi Volume 

Jumlah kandungan partikel dalam komposit disebut fraksi volume, jumlah 

arang tempurung kelapa serta karakteristik dari arang tempurung kelapa tersebut 

merupakan salah satu elemen kunci dalam analisa mikromekanik komposit. 

Adapun fraksi volume komposit dapat ditentukan dengan persamaan (Gibson, 

1994): 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Dimana: 

V f = Fraksi volume (%) 
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W1, W2 = Berat bahan pembentuk (kg) 

ρ1ρ2 = Densitas bahan pembentuk (kg/m
3
) 

 

2.2.5 Uji Densitas 

Pengujian densitas merupakan pengujian sifat fisis terhadap spesimen, 

yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari spesimen yang diuji. 

Rapat massa (mass density) suatu zat adalah massa zat per satuan volume. 

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

dimana: 

ρ = densitas benda (kg/m
3
) 

m = massa benda (kg) 

v = volume benda (m
3
) 

Pada benda dengan bentuk yang tidak beraturan, dimana kita kesulitan 

untuk menentukan volumenya, kita dapat menghitung densitas dengan hukum 

Archimedes. Dalam pengujian densitas disini pada prinsipnya menentukan massa 

spesimen di udara (mudara) dan massa spesimen di air (mair). Massa di udara 

(mudara) dapat dihitung dengan timbangan gantung digital secara normal yang 

merupakan massa sesungguhnya. Pada saat di timbang, benda memiliki masaa di 

udara, kemudian benda tersebut di celupkan ke air seluruhnya sehingga 

memindahkan air. Maka berat benda yang tercelup akan berubah, jadi pada saat 

benda tercelup di air, massa benda akan menjadi lebih ringan akibat gaya apung 

yang diterima benda. Massa dalam air (mair) dapat dihitung dengan cara massa di 

udara (mudara) dikurangi gaya ke atas, sedangkan gaya ke atas dapat dihitung 

dengan teori Archimides. Pada teori Archimides dikatakan bahwa suatu benda 

yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas sama dengan 

berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi dari teori Archimides tersebut 

dapat diterapkan untuk mencari densitas dengan persamaan rumus perhitungan 

seperti dibawah ini (Barsoum, 1997): 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3) 

Dimana: 

mudara = massa spesimen diudara (kg) 

mfluida = massa spesimen dalam fluida/air (kg) 

ρfluida = densitas fluida/air (kg/m
3
) 

 

2.2.6 Sifat Konduktivitas Termal 

Panas atau yang biasa disebut dengan kalor merupakan bentuk energi 

yang tersimpan dan keadaannya selalu tidak setimbang apabila tidak berada dalam 

daerah yang terisolasi. Artinya, energi panas akan selalu bergerak menuju ke 

daerah yang memiliki energi panas yang sedikit atau disebut daerah yang 

memiliki suhu yang lebih rendah. Satuan panas secara internasional merupakan 

Joule. Energi yang dimiliki oleh panas nilainya akan sebanding dengan suhu suatu 

benda. Artinya, semakin besar suhu suatu benda maka energi yang tersimpan di 

dalam benda tersebut juga semakin besar.  

Perpindahan panas atau secara internasional disebut dengan heat transfer 

merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan kalor yang mengalami 

perpindahan. Hukum yang menyatakan terjadinya perpindahan panas pada 

material padat dan rigid merupakan hukum Fourier yang persamaaanya dapat 

dituliskan seperti pada persamaan 4. Berdasarkan hukum Fourier tersebut, nilai q 

merupakan laju perpindahan kalor konduksi yang memiliki satuan Watt. 

Kemudian nilai A adalah luas penampang searah terjadinya perpindahan panas 

yang memiliki satuan m
2
. K sendiri merupakan nilai konduktivitas bahan dalam 

satuan W/m°C. Sedangkan T merupakan nilai perbedaan suhu diantara dua titik 

pengukuran yang memiliki satuan °C. Dan yang terakhir yaitu  yang merupakan 

panjangnya pengukuran T di dua titik dengan satuan m. 

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

Panas yang melakukan perpindahan, secara umum dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis berdasarkan cara menghantarnya. Ketiga jenis perpindahan 
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panas tersebut yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dimana perpindahan panas 

secara konduksi merupakan panas yang berpindah pada material padat dan rigid. 

Dimana perpindahan panas tersebut hanyalah energinya, tanpa terjadi perpindahan 

material penghantar. Material sebagai penghantar hanya bergetar dan berputar 

saja. Dengan begitu perpindahan panas secara konduksi bisa dikatakan lebih 

cepat. Kemudian, perpindahan panas yang kedua yaitu secara konveksi (Alim. 

dkk, 2017). konveksi adalah proses tansport energi dengan kerja gabungan dari 

konduksi kalor, penyimpanan energi dan gerakan mencampur. Konveksi sangat 

penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat 

dan cair atau gas. Perpindahan kalor secara konveksi dari suatu permukaan yang 

suhunya di atas suhu fluida disekitarnya berlangsung dalam beberapa tahap. 

Pertama, kalor akan mengalir dengan cara konduksi dari permukaan ke 

partikelpartikel fluida yang berbatasan. Energi yang berpindah dengan cara 

demikian akan menaikkan suhu dan energi dalam partikel-partikel fluida tersebut. 

Kedua, partikel-partikel tersebut akan bergerak ke daerah suhu yang lebih rendah 

dimana partikel tersebut akan bercampur dengan partikel-partikel fluida lainnya. 

(Holman, 1994). Dan yang terakhir yaitu perpindahan panas secara radiasi. 

Radiasi adalah proses dengan mana panas mengalir dari benda yang bersuhu 

tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam 

ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Semua 

benda memancarkan panas radiasi secara terus-menerus. Intensitas pancaran 

tergantung pada suhu dan sifat permukaan (Holman, 2002). 

Dalam teknik pengukuran konduktivitas termal, suatu plat material yang 

akan diuji di jepitkan diantara satu ruang uap (steam chamber) dengan 

mempertahankan temperatur konstan sekitar 100
0
C dan satu blok es yang 

dipertahankan pada temperature konstan 0
o
C. Berarti perbedaan temperatur 

diantara dua permukaan dari material adalah 100
0
C. Panas yang ditransfer diukur 

dengan mengumpulkan air yang berasal dari es yang melebur. Es melebur pada 

suatu laju 1 gram per 80 kalori dari aliran panas (panas laten untuk peleburan es). 

Karena itu konduktivitas termal dari suatu material dapat ditentukan 

menggunakan persamaan:  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

Dimana k adalah konduktivitas termal, h merupakan ketebalan material, 

A merupakan luas penampang es. ΔT merupakan perbedaan temperature antara 

kedua sisi material sedangkan Δt merupakan selang waktu selama terjadinya 

kontak termal (Kt) dan bernilai 80 J/kg. Dalam system MKS kalor lebur es adalah 

80 J/kg (Pratama, 2016). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada penelitian ini dibuat diagram alir untuk menjelaskan pelaksanaan 

penelitian secara sistematis, seperti Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

 

 

Persiapan Komposit epoxy dan komposit 

epoxy Ber-filler Tempurung Kelapa 

Pencampuran dan Pencetakan Komposit Ber-filler 

Tempurung Kelapa 

Pengujian Konduktivitas Termal menggunakan variasi 10%, 

20%, 30% serta satu variasi 0% 

Pencampuran dan Pencetakan Komposit Epoxy 

Selesai 

Persiapan Alat dan Bahan 

 

     Kesimpulan dan Saran 

 

    Analisa Data dan Pembahasan 

Mulai 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan untuk pengujian spesimen komposit dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Alat uji konduktivitas termal 

 

Gambar 3.2 Alat uji konduktivitas termal 

 

2. Cetakan 

 

Gambar 3.3 Cetakan digunakan untuk mencetak komposit 
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3. Timbangan digital 

 

Gambar 3.4 Timbangan digital dengan ketelitian 600 

 

4. Pompa Vacuum Pump 

 

Gambar 3.5 Pompa vacuum pump untuk mengeluarkan void pada 

komposit 
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5. Ayakan 500 Mesh 

 

Gambar 3.6 Ayakan ketelitian 500 mesh 

 

6. Ayakan 200 Mesh 

 

Gambar 3.7 Ayakan ketelitian 200 mesh 

 

7. Blender 

 

Gambar 3.8 Blender untuk menghaluskan serbuk arang tempurung kelapa 

 

 

 

 

 

 



21 
 

8. Mejikom 

 

Gambar 3.9 Mejikom 

     

9. Mixer 

   

Gambar 3.10 Mixer alat untuk mengaduk Komposit 

 

10. Kaca 

 

Gambar 3.11 Kaca sebagai wadah cetakkan dan penekan Komposit 
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11. Baut Sekrep 

 

Gambar 3.12 Baut sekrup 

 

12. Mata Bor 

 

Gambar 3.13 Mata bor ukuran 2,5 mm 

 

 

Gambar 3.14 Mata bor ukuran 3 mm 

 

 

Gambar 3.15 Mata bor ukuran 6,5 mm 

 

13. Alat Ukur Temperatur     

 

Gambar 3.16 Alat ukur temperatur 
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14. Potensio 

 

Gambar 3.17 Potensio 

 

15. Volt meter 

 

Gambar 3.18 Volt meter 

16. Kertritter 

 

Gambar 3.19 Kertritter 

 

17. Alat bantu: 

Penggaris, pulpen, spidol, kater, wadah, sendok, tisu, kertas label, gelas 

plastik, toples, plastik mika. 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Serbuk arang tempurung kelapa 

 

Gambar 3.20 Serbuk arang tempurung kelapa sebagai filler 

 

2. Aceton 

 

Gambar 3.21 Aceton untuk melarutkan stearic acid 

 

3. Stearic acid 

 

Gambar 3.22 Stearic acid untuk perlakuan permukaan arang 
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4. Epoxy resin     

 

Gambar 3.23 Epoxy resin sebagai matriks komposit 

 

5. Epoxy hardener 

 

Gambar 3.24 Epoxy hardener sebagai curing agent epoxy 

   

6.  Lem silicon rubber 

 

Gambar 3.25 Lem silicon rubber 
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7. Termo pasta 

 

Gambar 3.26 Termo pasta 

 

8. Aluminium form 

 

Gambar 3.27 Aluminium foam 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Ekstraksi Serbuk Kelapa 

Persiapan bahan baku utama, yaitu: tempurung kelapa, kemuadian potong 

dengan ukuran kecil sesuai ukuran blender agar dapat dihaluskan. Sebelum 

dihaluskan, tempurung kelapa harus dibakar dan dijemur terlebih dahulu supaya 

saat proses pengayakan dan proses pencampuran mudah ditimbang saat proses 

pembuatan komposit. Berikut tempurung kelapa ditunjukkan dalam Gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 Arang tempurung kelapa sudah dibakar 

 

3.3.2 Proses Penghalusan Tempurung Kelapa 

Tempurung kelapa yang telah dihaluskan menggunakan blender, 

kemudian dilakukan pengayakan dengan urutan paling atas adalah ayakan 200 

mesh kemudian di bawahnya ada ukuran 500 mesh. Proses penghalusan 

tempurung kelapa ditunjukkan pada Gambar 3.29 dan 3.30. 

 

 

Gambar 3.29 Ayakan 500 mesh 

 

Gambar 3.30 Ayakan 200 mesh 
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3.3.3 Perlakuan dengan Stearic Acid 

Langkah yang dilakukan dalam metode ini, serbuk arang tempurung 

kelapa di perlakukan menggunakan larutan stearic acid dalam aceton, dengan 

massa aceton 200 gr, stearic acid 2 gr, dan serbuk tempurung kelapa 100 gr. 

Kemudian di aduk sampai melarut hingga diamkan selama 2 jam. Setelah 

pencampuran dan di diamkan selama 2 jam, kemudian dipindahkan ke oven untuk 

pengeringan selama 1 hari. Proses perlakuan stearic acid ditunjukkan pada 

Gambar 3.31 dan 3.32. 

 

Gambar 3.31 Proses perlakuan aceton dan stearic acid 

 

Gambar 3.32 Proses oven 

 

3.3.4 Proses Penghalusan Serbuk Tempurung Kelapa 

Setelah proses oven selama 1 hari, serbuk arang di haluskan kembali 

supaya menjadi serbuk yang siap digunakan dalam pembuatan komposit. Proses 

penghalusan serbuk tempurung kelapa ditunjukkan pada Gambar 3.33. 
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Gambar 3.33 Penghalusan serbuk setelah perlakuan aceton dan stearic acid 

 

3.3.5 Proses Pembuatan Komposit 

Sebelum proses pembuatan komposit dilakukan, alat dan bahan disiapkan 

terlebih dahulu. Membuat alat cetakkan yang berukuran panjang 5 cm, lebar 5 cm, 

dan tebal cetakkan 5 mm, cetakkan menggunakan karet silicon sheet. Metode 

vacuum-pump digunakan untuk menghilangkan void pada komposit. Serbuk 

tempurung kelapa, aceton, hardener, dan resin dengan perbandingan berat: 4,4 gr 

serbuk tempurung kelapa, 4 gr aceton, 20 gr hardener, dan 40 gr resin dicampur 

untuk membentuk komposit. Campuran kemudian diaduk menggunakan sendok 

supaya pencampuran merata. Setelah campuran komposit merata di aduk lagi 

menggunakan mixer sebelum di vacuum. Proses vacuum ini bertujuan untuk 

menghilangkan Void. Setelah proses vacuum kemudian campuran komposit 

dicetak. Proses penuangan komposit ini dilakukan searah dan di diamkan selama 1 

hari agar komposit benar-benar kering. Variasi yang digunakan pada spesiman 

berupa 10%, 20%, 30 %, dan serta satu variasi 0% hanya menggunakan 

pencampuran resin, hardener, dan aceton. Untuk proses pencampurannya sama 

seperti komposit menggunakan serbuk tempurung kelapa. Proses persiapan 

sampai hasil cetak ditunjukkan pada Gambar 3.34. 
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a. Pembuatan cetakkan                        b. Persiapan vacuum pump 

            

 c. Perbandingan berat komposit                d. Proses pencampuran menggunakan 

       sendok 

 

 

    
e. Mengaduk menggunakan mixer f. Proses vacuum menggeluarkan void 
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 h. Proses tekan selama 1 hari i. Pencampuran komposin tidak 

     menggunakan serbuk arang 

     tempurung kelapa 

 

 

  

j. Proses tekan k. hasil cetakan dengan variasi 

      specimen 10%, 20%, 30%, 

   dan tanpa serbuk arang  

   tempurung kelapa 

      

Gambar 3.34 Proses persiapan sampai hasil cetak. (a). Pembuatan cetakkan. (b). 

Persiapan vacuum pump. (c). Perbandingan berat komposit (d). Proses 

pencampuran menggunakan tangan (aduk). (e). Mengaduk menggunakan mixer. 

(f). Proses vacuum mengeluarkan foid. (g). Penuangan komposit kedalam 

cetakkan. (h). Proses tekan selama 1 hari. (i). Pencampuran komposin tidak 

menggunakan serbuk arang tempurung kelapa. (j). Proses tekan. (k). hasil cetakan 

dengan variasi spesimen 10%, 20%, 30%, dan tanpa serbuk arang tempurung 

kelapa. 
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3.4 Pengujian Spesimen 

3.4.1 Tahap Persiapan 

3.4.1.1 Pembuatan alat 

Pembuatan atal uji konduktivitas termal dilakukan sebagai berikut: 

1. Kotak sebagai prototipe ruangan terbuat dari PTFE Sheet (teflon) dengan 

ukuran panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Kemudian dilakukan 

pembuatan lubang baut pada PTFE Sheet, dan pembuatan lubang 

temperatur suhu dengan diameter 3 mm serta lubang untuk spesimen 

dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 6 mm. Seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

    

Tampak kiri    Tampak kanan 

 

Tampak atas 

Gambar 3.35 Alat pengujian kondiktivitas termal 
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2. Pembuatan lubang Thermocouple dengan ukuran kedalaman 2,5 cm dan 

diameter 3 mm. Aluminium tersebut sebagai penjepit sekaligus penghantar 

panas pada spesimen. 

 

Gambar 3.36 Thermocouple 

 

3. Pemasangan alat ukur 

Alat ukur dipasang di beberapa titik pengukuran. Thermocouple dipasang 

pada alat ukur temperatur dan pada dinding alat uji spesimen yang telah 

ditentukan. Sedangkan kertritter dipasang pada aluminium yang telah 

dirakit sebagai alat uji spesimen. 

 

               5 cm 

 

 

 

             5 cm 

 

 

 

 

      5 cm 

               5 cm 

 

 

Gambar 3.37 Dimensi spesimen 
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3.4.2 Pengujian 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rangkaian alat. 

2. Oleskan termo pasta pada spesimen. 

3. Memasukkan spesimen pada alat uji. 

4. Menyalakan alat ukur temperatur 

5. Menyalakan volt meter. 

6. Setting potensio sesuai yang dibutuhkan. 

7. Mencatat perubahan suhu pada T1, T2, T3, T4 dan T5 yang ditampilkan 

oleh alat ukur temperatur dalam satuan waktu tertentu. 

8. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu specimen. 

 

Gambar 3.38 Penampang uji konduktivitas termal 

 Dalam menentukan besarnya uji konduktivitas termal material uji, dapat 

dilakukan pencarian dengan perbandingan hukum Fourier untuk nilai laju 

perpindahan panasnya. Nilai konduktivitas termal tentunya akan berbeda pada 

setiap material yang ada. Perbedaan nilai konduktivitas termal tersebut terjadi 

karena komposisi material itu sendiri. Hal yang paling mendasar mengenai 

komposisi material adalah densitas dan porositas. Pengujian konduktivitas termal 

ini dilakukan di Laboratorium Metrologi, Jurusan Teknik Mesin, Universitas 

Mataram.                            
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3.5 Desain Pengambilan Data 

3.5.1  Spesimen aluminium untuk mencari kerugian panas ke lingkungan 

 

 

Gambar 3.39 Penampang uji konduktivitas termal 

 

Untuk mencari Qloss 

K2=K4 =   

  = 1,003 (W/m°C) 

Nilai 1,98 adalah nilai dari termal pasta 

Nilai 0,026 adalah nilai k udara dari tabel A15 perpindahan panas 

Qu  =   

Qloss = Qbaca-Qu 

Rtotal = 2R1+2R2+R3 

R1  =  

R2  =  

R3  =   
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 Adapun desain pengambilan data dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah spesimen uji perpindahan panas (termal) 

Presentase berat serbuk arang Jumlah specimen 

0% 1 

10% 1 

20% 1 

30% 1 

Jumlah 4 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kalibrasi  

Sebelum pengambilan data dilakukan kalibrasi alat dimana kalibrasi di sini 

untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur atau alat 

survey dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang 

sudah berstandar. Kalibrasi dilakukan dengan cara menyiapkan alat kalibrator, alat 

ukur temperatur dan heater controller, setelah itu menyiapkan es batu dan air 

secukupnya, kemudian memasukkan thermocouple ke dalam wadah yang berisi 

air dan es batu kemudian membaca hasil perubahan suhu pada thermocouple.  

Berikut ini adalah hasil dari pembacaan perubahan suhu pada kalibrasi 

thermocouple.  

Tabel 4.1 Hasil Kalibrasi  

Kalibrator T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

32,45 32,6 32,3 32,3 33,2 32,9 

1,3 2,1 1,7 2,3 -7,5 -6,4 

69,3 74,2 74 74,7 81,1 96,7 

90,9 92,9 93,2 103 112 110 

 

 Dari Tabel 4.2 diatas didapatkan garis linier hasil hubungan kalibrator 

dengan temperatur adalah: 

T1  y = 1,0311x + 0,4547,  

T2  y = 1,0379x – 0,0269,  

T3  y = 1,1232x – 1,3842,  

T4  y = 1,3273x – 9,6597 dan  

T5  y = 1,3682x – 8,0416. 
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4.2 Menghitung Kerugian Lingkungan (Spesimen Alumunium) 

Pada pengujiannya spesimen aluminium dimasukkan ke dalam alat 

konduktivitas termal untuk mengetahui nilai Qu dan Qloss, adapun data T3 

(temperatur udara) digunakan untuk mencari nilai kerugian lingkungannya. Pada 

perhitungan ini penulis akan mengambil satu contoh saja yaitu pada percobaan 

pertama menggunakan daya 35 Watt selama 6 jam sampai nilai T1 konstan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Data Suhu dan Daya Terakhir 

Daya 

(watt) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

20,9 147 95,8 30,2 102 133 

25,5 160 99,6 33,9 120 122 

30,7 179 103 31,6 131 135 

35,2 200 153 32,2 115 150 

 

Untuk menghitung Qu dan Qloss, penulis akan mengambil empat contoh dari 

keempat pengujian, yaitu pada percobaan hari pertama menggunakan daya 20 

watt, 25 watt, 30 watt dan 35 watt selama 6 jam. 

a. Mencari nilai R total 

Diketahui :  x1=x5   = 0,01 m 

  x2=x4    = 0,0005 m 

  x3   = 0,006 m 

  k1=k3=k5   = 177 W/m°C ( nilai aluminium dari 

tabel A1 perpindahan panas) 

  k2=k4   =  

= 1,003 W/m°C 

   Nilai 1,98 adalah nilai dari termal pasta 

Nilai 0,026 adalah nilai k udara dari tabel A15 perpindahan 

panas 

  A1=A2=A3=A4=A5 = 0,0025 m
2
 

R1 =   =    = 0,0226 °C/W 
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R2 =   =    = 0,1994 °C/W  

R3 =   =    = 0,0136 °C/W 

R4 =   =    = 0,1994 °C/W 

R5 =   =    = 0,0226 °C/W 

R total = R1+R2+R3+R4+R5 = 0,4676 °C/W 

b. Mencari nilai Qu : 

Nilai Q terbaca pengujian 20 watt : 

Qu =   =   = 11,9359 W 

Nilai Q terbaca pengujian 25 watt : 

Qu =   =   = 14,3192 W 

Nilai Q terbaca pengujian 30 watt : 

Qu =   =   = 18,2625 W 

 Nilai Q terbaca pengujian 35 watt : 

Qu =   =   = 20,7323 W 

 

c. Mencari nilai Qloss : 

Nilai Qloss pengujian 20 watt : 

Qloss  = Qbaca – Qu = 20,9 – 11,9359 = 8,9641 W 

Nilai Qloss pengujian 25 watt : 

Qloss  = Qbaca – Qu = 25,5 – 14,3192 = 11,1808 W 

Nilai Qloss pengujian 30 watt : 

Qloss  = Qbaca – Qu = 30,7 – 18,2625 = 12,4375 W 

Nilai Qloss pengujian 35 watt : 

Qloss  = Qbaca – Qu = 35,2 – 20,7323 = 14,4677 W 
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d. Mencari grafik Qloss vs ΔT 

Nilai ΔT pengujian 20 watt : 

ΔT = T1 kalibrasi- T3 kalibrasi = 152,0264 – 146,5650 = 119,4900 

 

Nilai ΔT pengujian 25 watt : 

ΔT = T1 kalibrasi- T3 kalibrasi = 165,4307 – 158,8788 = 128,7380 

 

Nilai ΔT pengujian 30 watt : 

ΔT = T1 kalibrasi- T3 kalibrasi = 185,0216 – 176,6654 = 150,9130 

 

Nilai ΔT pengujian 35 watt : 

ΔT = T1 kalibrasi- T3 kalibrasi = 206,6747 – 197,1884 = 171,8920 

 Dari hasil perhitungan Qloss dan ΔT setelah empat kali pengujian 

masing – masing menggunakan daya 20 watt, 25 watt, 30 watt dan 35 watt 

di atas didapatkan grafik Qloss pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Qloss (W) versus ΔT (°C) 
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4.3 Perhitungan Konduktivitas Termal Spesimen 

Setelah nilai Rtotal, Qu dan Qloss dihitung kemudian saatnya menghitung 

nilai konduktivitas termal dari spesimen. Namun pada perhitungan ini penulis 

akan mengambil satu contoh saja yaitu dari specimen epoxy variasi 0% tanpa 

serbuk arang tempurung kelapa pada percobaan pertama adalah seperti Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.3 Data Hasil Uji Spesimen Variasi 0% 

pengujian 
Daya 

(Watt) 
T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 30,9 270 85,8 31,6 109 114 

2 30,9 266 85,7 31,1 109 114 

3 30,9 264 85,0 30,5 108 113 

 

Untuk mengetahui K3 (konduktivitas termal spesimen), penulis akan 

mengambil contoh spesimen yang variasi 0% yang nilai T1, T3 dan T5. 

Diketahui :  k1 = k5  = 177 W/m°C ( nilai aluminium dari tabel 

A1 perpindahan panas) 

   k2 = k4  =  

      = 1,003 W/m°C 

  Nilai 1,98 adalah nilai dari termal pasta 

Nilai 0,026 adalah nilai k udara dari tabel A15 perpindahan panas 

   x1 = x5  = 0,01 m 

   x2 = x4  = 0,001 m 

   A1=A2=A3=A4=A5  = 0,0025 m
2 

   
Daya   = 30,9 Watt 

   T1 kalibrasi  = 261,0579 °C 

   T3 kalibrasi  = 29,4332 °C 

   T5 kalibrasi  = 88,512 °C 

   Persamaan Qlos fungsi ΔT : Qloss = 0,0953ΔT – 1,8452 
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a. Mencari nilai perubahan temperature ∆T 

∆T = T1 kalibrasi – T3 kalibrasi 

 = 261,0579 – 29,4332 

 = 231,6247 °C 

b. Menghitung nilai R1 dan R2 

R1 =  =  = 0,0226 °C/W 

R2 =  =  = 0,3988 °C/W 

c. Menghitung nilai kerugian kalor (Qloss) 

        Menggunakan persamaan Qloss, diperoleh : 

      Qloss = 0,0953x231,6247-1,8452 = 20,2286 W 

d. Menghitung perpindahan kalor udara (Qu) 

Pengujian 1 : 

Qu = Qbaca - Qloss 

 = 30,9 – 20,2286 = 10,6714 W 

Pengujian 2 : 

Qu = Qbaca - Qloss 

 = 30,9 – 19,9018 = 10,9982 W 

Pengujian 3 : 

Qu = Qbaca - Qloss 

 = 30,9 – 19,7680 = 11,1320 W 

 

 

e. Menghitung nilai Rtotal spesimen 

Rtotal =  = 16,1690 °C/W 

f. Menghitung nilai R3 spesimen 

R3 = Rtotal – 2R1 – 2R2 

 = 16,1690 – 2 x 0,0226 – 2 x 0,3988 = 15,3262 °C/W 
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g. Menghitung nilai konduktivitas termal spesimen (K3) 

Pengujian 1 : 

K3 =  =  = 0,1305 W/m°C 

Pengujian 2 : 

K3 =  =  = 0,1380 W/m°C 

Pengujian 3 : 

K3 =  =  = 0,1408 W/m°C 

Adapun hasil dari perhitungan konduktivitas termal epoxy terhadap filler 

serbuk arang tempurung kelapa dengan variasi 0%, 10%, 20% dan 30%. Dapat 

dilihat pada Tabel 4.5: 

 

Tabel 4.4 Nilai Konduktivitas Termal 

Kode Spesimen k3 (W/m°C) Rata-rata k3 (W/m°C) 

0% 

0,1305 

0,1364 0,1380 

0,1408 

10% 

0,3712 

0,3487 0,3800 

0,2950 

20% 

0,3779 

0,3738 0,3627 

0,3809 

30% 

0,5018 

0,5003 0,4982 

0,5007 

 

Setelah melakukan penelitian yang berkaitan tentang konduktivitas termal 

epoxy ber-filler serbuk arang tempurung kelapa menggunakan alat thermocouple 

didapatkan hasil perpindahan panas dari partikel serbuk arang tempurung kelapa 

dengan matrik epoxy pada tiga variasi yaitu 10%, 20%, 30% dan satu variasi 0% 

spesimen tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa. Dalam penelitian 

ini variasi spesimen yang menghasilkan konduktivitas termal yang paling tinggi 
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adalah variasi 30% sebesar 0,5003 W/m°C, kemudian variasi 20% sebesar 0,3738 

W/m°C, variasi 10% sebesar 0,3487 W/m°C, dan paling rendah pada variasi 0% 

tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa sebesar 0,1364 W/m°C. 

 

 

Gambar 4.2 hubungan konduktivitas (W/m°C) dengan kandungan serbuk arang 

(%) 

Dari grafik diatas dapat dilihat kenaikan konduktivis termal dengan 

persntase kandungan arang pada spesimen, terlihat kenaikan secara linier dapat 

dilihat dari persamaan y = 5E-05x
3 

- 0.0024x
2
 + 0.0402x + 0.1364, R² = 1. Hal ini 

dikarenakan variasi yang 30% mengandung jumlah karbon yang lebih banyak 

dibandingkan variai variasi yang 20%, 10%, dan 0%. Untuk variasi spesimen 

tanpa menggunakan serbuk tempurung kelapa menghasilkan konduktivitas termal 

yang rendah. Sehingga semakin tinggi persentasi serbuk arang tempurung kelapa 

pada specimen maka semakin besar nilai konduktivitas termalnya. 

 

 

 

 



45 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari empat variasi diatas yaitu 10%, 20%, 30% dan satu variasi 0% 

spesimen tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa. Dalam penelitian 

ini variasi spesimen yang menghasilkan konduktivitas termal rerata yang paling 

tinggi adalah variasi 30% sebesar 0,5003 W/m°C, kemudian variasi 20% sebesar 

0,3738 W/m°C, variasi 10% sebesar 0,3487 W/m°C dan paling rendah pada 

variasi 0% tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa sebesar 0,1364 

W/m°C. Semakin tinggi persentasi serbuk arang tempurung kelapa pada specimen 

maka semakin besar nilai konduktivitas termalnya. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini penulis menyadari bahwa msih banyak hal-hal yang 

perlu perbaikan, maka dari itu peneliti menyatakan : 

1. Bagi mahasiswa/i dan pihak umum yang ingin melakukan penelitian serupa 

agar memperhatikan kualitas alat ukur yang digunakan sehingga terjaminnya 

ketepatan dalam membaca hasil pengukuran 

2. Pengambilan data akan lebih baik jika semakin banyak pengulangan, terutama 

pada pengambilan data kerugian lingkungan dan uji spesimen. 
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Lampiran 1 

Kalibrator 

PENGUJIAN 1     Jam : 11:21 Tanggal : 05/10/2020 

No Kalibrator T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 32,45 32,6 32,3 32,3 33,2 32,9 

2 1,3 2,1 1,7 2,3 -7,5 -6,4 

3 69,3 74,2 74,0 74,7 81,1 96,7 

4 90,9 92,9 93,2 103 112 110 

 

 

Grafik kalibrasi 

 

Grafik Hubungan Kalibrator (°C) Dengan Temperatur (T1°C) 
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Grafik Hubungan Kalibrator (°C) Dengan Temperatur (T2°C) 

 

 

Grafik Hubungan Kalibrator (°C) Dengan Temperatur (T3°C) 
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Grafik Hubungan Kalibrator (°C) Dengan Temperatur (T4°C) 

 

 

Grafik Hubungan Kalibrator (°C) Dengan Temperatur (T5°C) 
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Lampiran 2 

Kerugian lingkungan (Aluminium) 

Daya: 35, 30, 25, 20 Watt        Tanggal : 24, 25, 26, 28/11/2020 

Percobaan Daya (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 35,2 200 153 32,2 115 150 

2 30,7 179 103 31,6 131 135 

3 25,5 160 99,6 33,9 120 122 

4 20,9 147 95,8 30,2 102 113 

 

Lampiran 3 

Pengujian Spesimen 30% 

Daya : 30 Watt    Tanggal : 04, 05, 06/01/2021 

Percobaan Daya (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 30,6 176 75,9 30,9 95,9 99,9 

2 30,8 175 76,3 31,1 92,5 95,7 

3 30,8 175 80,2 32,0 98,6 102 

 

 

Lampiran 4 

Pengujian Spesimen 20% 

Daya : 30 Watt     Tanggal : 08, 09, 10/12/2020 

Percobaan Daya (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 30,5 201 90,1 33,1 114 118 

2 30,4 200 90,0 31,0 110 115 

3 30,8 201 91,6 32,3 112 117 
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Lampiran 5 

Pengujian Spesimen 10% 

Daya : 30 Watt    Tanggal : 30, 31, 01/12-01/2020 

Percobaan Daya (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 30,1 199 91,3 31,7 112 116 

2 30,2 198 91,2 31,5 113 116 

3 30,7 213 89,7 30,4 109 113 

 

 

Lampiran 6 

Pengujian Spesimen 0% 

Daya : 30 Watt     Tanggal : 13, 14, 15/01/2021 

Percobaan Daya (W) T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) 

1 30,9 270 85,8 31,6 109 114 

2 30,4 251 76,1 31,1 94,8 100 

3 30,9 264 85,0 30,5 108 113 

 

 



 

 

Lampiran 7 

Hasil penelitian 

Data Hasil Penelitian 

Kode Spesimen Daya (Watt) R1 (°C/W) R2 (°C /W) Q baca (W) Q los (W) Qu (W) Rtotal (°C /W) R3 (°C /W) k3 (W/m°C) Rata-rata k3 (W/m°C) 

0% 

30 0,0226 0,3988 30,900 20,2286 10,6714 16,1690 15,3262 0,1305 

0,1364 30 0,0226 0,3988 30,900 19,9018 10,9982 15,3365 14,4937 0,1380 

30 0,0226 0,3988 30,900 19,7680 11,1320 15,0427 14,1999 0,1408 

10% 

30 0,0226 0,3988 30,900 13,6690 16,4310 6,2301 5,3873 0,3712 

0,3487 30 0,0226 0,3988 30,900 13,5937 16,6063 6,1060 5,2632 0,3800 

30 0,0226 0,3988 30,900 15,0876 15,1124 7,6231 6,7803 0,2950 

20% 

30 0,0226 0,3988 30,900 13,7352 16,7648 6,1358 5,2930 0,3779 

0,3738 30 0,0226 0,3988 30,900 13,8459 16,2541 6,3574 5,5146 0,3627 

30 0,0226 0,3988 30,900 13,8029 16,9971 6,0942 5,2514 0,3809 

30% 30 0,0226 0,3988 30,900 11,6145 18,9855 4,8283 3,9855 0,5018 0,5003 



2 
 

 

 

 

 

 

30 0,0226 0,3988 30,900 11,5053 19,2947 4,8571 4,0143 0,4982 

30 0,0226 0,3988 30,900 11,4123 18,5877 4,8370 3,9942 0,5007 
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Lampiran 8 

Proses Penelitian 

 

Dokumentasi Pembuatan Cetakkan Spesimen 

 

 

Dokumentasi Pencampuran Aceton dan Stearic Acid 



64 
 

 

Dokumentasi Pembuatan Spesimen 

 

 

Dokumentasi Penuangan Komposit Kedalam Cetakkan 
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Dokumentasi Pemotongan Aluminium 

 

 

 

Dokumentasi Pengeboran Aluminium 
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Dokumentasi Pengeboran Pada PTFE Sheet (Teflon) 

 

 

 

Dokumentasi Pemasangan Thermocouple Pada Alat Uji 
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Dokumentasi Pemasangan Aluminium Foam Pada Alat Uji 

 

 

 

Dokumentasi Pengambilan Data 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Lampiran 10 

 

 


