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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to know the fraction effect of bamboo fiber volume to 

tensile strength, shear strength and water absorption on sandwich composite material 
contained bamboo opened cell foam and matrixed polyurethane. In this research, bamboo is 
used as material for core of sandwich composite. Polyurethane is used as a matrix of bamboo 
fiber and plywood as the skin. The fraction of fiber volume to make the core is 2%, 4%, and 
6% with a fiber length of 10 mm. To find out the effect of tensile strength and shear strength 
used ASTM C 297 and ASTM C 273 as a testing standard, while for the water absorption 
testing used ASTM C 272 as the testing standard. Based on research that has been done 
about the fraction effect of bamboo fiber volume to tensile strength, shear strength, and water 
absorption on bamboo opened cell foam and matrixed polyurethane sandwich composite 
material showed that is more increased fraction effect of bamboo volume as used, the tensile 
strength and shear strength are decreased, while on the water absorption getting weight 
increase.The lowest tensile strength occurred in the fraction of 6% bamboo fiber volume of 
0.07 MPa and the lowest shear strength occurred in the fraction of 6% bamboo fiber volume 
of 0.062 MPa. While the water absorption getting weight increase 134%.    

 
Keywords: Composite sandwich, fiber volume fraction, bamboo foam core, polyurethane, 

tensile strength, shear strength and water absorption. 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Dalam perkembangan seperti saat ini, 
kemajuan teknologi dalam bidang rekayasa 
material dan pengetahuan dalam hal 
menciptakan berbagai produk yang terdiri dari 
gabungan lebih dari satiu bahan untuk 
menghasilkan suatu bahan yang lebih kuat 
dan juga ramah lingkungan. 

Bambu merupakan alternatif yang 
menarik karena bambu mempunyai 
pertumbuhan yang cepat, dan dapat dipanen 
3-4 tahun (Amada et al., 1997). Ketersediaan 
bambu di Indonesia (terutama di Nusa 
Tenggara Barat) melimpah dan tersebar 
hampir di sebagian wilayah. Sesuai SK 
Menteri Kehutanan RI No.598/Menhut-II/2009 
tanggal 2 Oktober 2009 menyatakan, bahwa 
luas daratan kawasan hutan Propinsi NTB 
mencapai 1.035.838 ha yang menghasilkan 
produk kayu maupun nonkayu. Salah satu 
hasil hutan nonkayu adalah bambu. Menurut 
data dari Dinas kehutanan Propinsi NTB 

(2011) Hutan NTB menghasilkan produk 
bambu sebanyak 231.264 batang/tahun yang 
tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok 
Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, 
Sumbawa, dan Bima. Dengan jumlah yang 
demikian melimpah, perlu dilakukan rekayasa 
teknologi terhadap bambu agar menghasilkan 
produk material yang mampu menggantikan 
material dari logam. Salah satu upaya tersebut 
adalah dengan menjadikan bambu sebagai 
bahan utama serat pada komposit sandwich. 
Serat bambu secara mekanik mempunyai 
kekuatan tarik yang tinggi (140-800 MPa), dan 
modulus elastisitas yang tinggi, 140 GPa 
(Defoirdt et al., 2010),setara dengan kekuatan 
tarik baja ringan. Sehingga serat bambu telah 
menjadi objek penelitian dalam 
mengembangkan material baru yang ramah 
lingkungan dengan digabungkan dengan 
polimer untuk membentuk material komposit 
(Anggela, 2006; Setyawan PD dan Sugiman, 
2013; Zaen dkk, 2014). 
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LANDASAN TEORI 
Komposit 

Suatu sistem material yang tersusun dari 
campuran kombinasi dua atau lebih unsur-
unsur utama secara makro berbeda di dalam 
bentuk dan atau komposisi material yang pada 
dasarnya tidak dapat dipisahkan (Schwatrz, 
1984). Bahan komposit secara umum terdiri 
dari penguat dan matrik. 

Fungsi utama dari penguat adalah 
sebagai penopang kekuatan dari komposit, 
sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit 
tergantung dari penguat yang digunakan, 
Karena tegangan yang dikenakan pada 
komposit mulanya diterima oleh matrik dan 
akan diteruskan kepada penguat, sehingga 
penguat akan menahan beban sampai beban 
maksimum. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan klasifikasi komposit. 

 
METODE PENELITIAN 
Pembuatan Serat Bambu 

Bambu apus dipotong menjadi serpihan-
serpihan. kemudian direndam ke dalam ember 
yang berisi air selama kurang lebih satu 
minggu. kemudian bambu di pukul 
menggunakan palu hingga serat keluar. Serat 
yang dihasilkan kemudian di potong sesuai 
dengan ukuran yang di inginkan. Panjang 
serat yang di butuhkan 10 mm. 

 
Perlakuan Serat Bambu 

Bambu direndam dalam larutan NaOH 
dengan konsentrasi 12% (berat) pada suhu 
kamar selama 1 jam (Setyawan and Sugiman, 
2009). Bambu diambil dan kemudian dibilas 
dengan air kran agar sisa NaOH hilang 
demikian juga lendirnya. Serat dikeringkan 
dengan cara dijemur dibawah sinar matahari. 
Setelah kering serat disimpan dalam plastik 
kedap udara agar serat tidak menyerap uap air 
dari udara. 

 
Pembuatan Foam Bambu 

Resin polyurethane dengan perbandingan 
antara resin dengan katalisnya 10:10 
disiapkan dalam ember untuk proses 
pencampuran. Serat dimasukkan dalam ember 
tersebut dan diaduk dengan tangan sehingga 

terbasahi semua oleh resin. Kemudian serat 
dimasukkan dalam cetakan secara acak untuk 
dicetak dengan penekanan. Ketebalan foam 

diatur dengan pencekaman selama 
penekanan. Campuran bamboo kemudian 
dibiarkan mengering selama 3-5 menit pada 
suhu kamar sejak penekanan. 

 
Pembuatan Cetakan 

Untuk pembuatan cetakan dibuat dengan 
menggunakan triplek dengan  ketebalan 
cetakan 20 mm dan ukuran specimen 
mengacu pada standard ASTM C 297 untuk uji 
tarik, ASTM C-273 uji geser dan ASTM C-272 
untuk uji penyerapan air. 

 
PEMBUATAN SKIN 
a. Plywood (triplek) 
 Plywood (triplek) tidak dibuat tetapi di 
beli di pasaran, jenis plywood (triplek) yang 
digunakan yaitu multiplek (softwood) dengan 
ketebalan 2 mm, sesuai untuk penggunaan 
skin komposit sandwich. 
 
b. Polyurethane 

Polyurethane adalah bagian dari 
kelompok material yang sangat serbaguna 
yang ditemukan penggunaannya dalam 
berbagai aplikasi, baik domestik dan 
industri. Polyurethane yang banyak 
digunakan dalam berbagai aplikasi seperti 
cat dan lak, kasur busa, implan medis, dan 
aplikasi industri seperti rol, enkapsulasi 
listrik, komponen teknik, sol sepatu, segel, 
dan di industri pertambangan. 

 
Pembuatan Komposit Sandwich Dengan 
Inti Foam Bambu 

Komposit sandwich terdiri dari dua skin 
dan satu inti. Inti sandwich terbuat dari foam 
bambu, sedang jenis skin sandwich yang 
digunakan adalah kayu lapis. Pemilihan jenis 
skin tersebut berdasarkan: estetika dan 
pemakaian di dalam atau luar ruang. 
Ketebalan skin yaitu 3 mm. Inti foam bambu 
direkatkan ke skin dengan epoxi. 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi dua dimensi inti komposit 
sandwich 

Inti dengan bambu acak
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PENGUJIAN SPESIMEN 
Sifat-sifat spesimen yang diuji mengacu 

pada standard yang baku yakni Standard 
Association Society of Testing Material 
(ASTM). 

 
Uji Tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk 
mengetahui tegangan, regangan, modulus 
elastisitas bahan dengan cara menarik 
spesimen sampai putus. Pengujian tarik 
dilakukan dengan alat TENSILON RTG-1310 
yang mengacu pada standar ASTM C-297. 
Pengujian tarik dilakukan di Laboratorium 
Fisika Fakultas MIPA Universitas Mataram. 
 

 
Gambar 3 Proses pengujian tarik 

 
Uji Geser 

Kekuatan geser adalah tegangan 
geser maximum yang dapat diterima oleh 
spesimen akibat pembebanan luar tanpa trjadi 
kegagalan. Akibat pengujian geser, pada 
kedua bagian permukaan spesimen akan 
mengalami tarikan yang berlawana antara 
permukaan yang satu dan yang lain. 
Pengujian geser dilakukan menggunakan alat 
TENSILON RTG-1310 dengan mengacu pada 
standar ASTM C 273. Pengujian tarik 
dilakukan di Laboratorium Fisika Fakultas 
MIPA Universitas Mataram. 

 
Gambar 4 Proses pengujian geser 

 

Pengujian Penyerapan Air ( Water 
Absorption) 

Pengujian water absorption dilakukan 
untuk mengetahui penyerapan air optimum 
yang dimiliki komposit sandwich yang volume 
seratnya divariasikan. Dengan merendam 
komposit sandwich dalam air dengan waktu 
tertentu, dapat diketahui besaran jumlah air 
yang terserap ke dalam komposit. Pengujian 
penyerapan air dilakukan di Laboratorium 
Material Teknik Mesin Universitas Mataram 
dengan mengacu pada ASTM C 272 dengan 
menggunakan timbangan digital. 

 
Gambar 5.Proses pengujian penyerapan air. 

 
Metode yang digunakan dengan 

merendam seluruh bagian spesimen pada 
wadah yang berisi air. Bagian spesimen yang 
yang tidak tenggelam atau mengapung harus 
ditenggelamkan di bawah permukaan air 
menggunakan jaring yang longgar. Setelah 
perendaman selama 2 jam, spesimen diangkat 
dari wadah, kemudian digoyang-goyangkan 
dengan kuat agar sisa-sisa air yang ada di 
permukaan spesimen hilang, seluruh 
permukaan spesimen di keringkan dengan 
tisu. spesimen segera timbang dan hasilnya 
dicatat. Spesimen direndam kembali ke dalam 
wadah yang berisi air dan ulangi lagi prores 
sebelumnya sampai waktu yang telah 
ditentukan. 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Tarik 

Dari data yang diperoleh, dapat dibuat 
grafik sebagai berikut. 

 

 
Gambar 6 Grafik uji tarik dengan variasi fraksi 

volume serat bambu 
 

Pada gambar 6 terlihat bahwa masing-
masing specimen memiliki kekuatan yang 
berbeda-beda diantaranya spesimen 
pengujian kekuatan tarik dengan fraksi volume 
serat bamboo 2% (T2) memiliki kekuatan tarik 
sebesar 0,11 MPa, spesimen pengujian 
kekuatan tari dengan fraksi volume serat 
bamboo 4% (T4) sebesar 0,08 Mpa, dan 
spesimen pengujian kekuatan tarik dengan 
fraksi volume serat bambu 6% (T6) sebesar 
0,09 MPa. 

 
Gambar 7 Grafik hubungan tegangan dengan 

fraksi volume serat bambu 
 

Pada gambar 7 terlihat bahwa 
tegangan maximunnya terjadi penurunan 
seiring bertambahnya fraksi volume serat 
bambu yang digunakan. Untuk fraksi volume 
serat bambu 2% memiliki tegangan maximum 
sebesar 0,11 MPa, fraksi volume serat 
bamboo 4% sebesar 0,07 MPa, dan untuk 
fraksi volume serat bamboo 6% hanya 
memiliki tegangan maximum sebesar 0,07 
MPa. Ini diakibatkan karena semakin banyak 
serat bamboo yang digunakan maka ukuran 
pori-pori polyurethane semakin besar 

sehingga kekuatan yang dihasilkan juga 
semakin kecil. 
 

 
Gambar 8 Fhoto spesimen setelah pengujian 
 
Pengujian Kekuatan Geser 

Berikut grafik hubungan tegangan dengan 
regangan pada pengujian geser 

 
 

Gambar 9 grafik hubungan antara tegangan 
dengan regangan 

 
Gambar 9 menunjukkan grafik hubungan 
tegangan dengan regangan komposit 
sandwich pada pengujian kekuatan geser. Dari 
ketiga percobaan yang dilakukan dapat dilihat 
bahwa terjadi perbedaan kekuatan antara 
setiap fraksi volume serat bambu yang 
digunakan. Tegangan geser maximum yang 
diterima spesimen dengan fraksi volume serat 
bmbu 2% sebesar 0,63 MPa, tegangan 
maximum yang dihasilkan oleh fraksi volume 
serat bambu 4% sebesar 0,61 MPa, dan 
tegangan maximum dengan fraksi volume 
serat bambu 6% sebesar 0,70 MPa. 

Dari data hasil pengujian didapat grafik 
hubungan antara tegangan dengan variasi 
fraksi volume serat bambu : 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

-0.01 0.08
T2A T4B T6C

σ
(M

P
a)

є (%)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

2 4 6

σ
m

ax
(M

P
a)

Fraksi volume %

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0 0.06

G2B G4B G6B

є (%)

τ
(M

P
a)



5 
 

 
Gambar 10 grafik hubungan antara tegangan 

dengan fraksi volume serat bambu. 
 

Gambar 10 menunjukan bahwa nilai 
kekuatan geser komposit sandwich cenderung 
menurun seiring dengan jumlah fraksi volume 
serat bambu yang digunakan. Ini disebabkan 
karena semakin banyak serat yang digunakan 
pada spesimen maka kekuatan matrixnya 
menurun, semakin banyak serat yang 
digunakan maka ukuran pori-pori 
polyurethanenya  akan semakin besar dan 
tidak seragam. Tegagan maximum yang 
diperoleh untuk fraksi volume serat bambu 2% 
sebesar 0,09 MPa, tegangan maximum untuk 
fraksi volume serat bambu 4% sebesar 0,08 
MPa, dan untuk fraksi volume serat bambu 6% 
tegangan maximum yang didapat sebesar 
0,06 MPa. 
 

 
Gambar 11 foto spesimen setelah pengujian  

 
Pengujian Penyerapan Air 

Berikut grafik hubungan persentase 
pertambahan berat spesimen dengan dengan 
waktu perendaman 

 
Gambar 12 grafik hubungan persentase 

pertambahan berat terhadap waktu 
perendaman 

 
Gambar 12 menunjukkan perbedaan 

persentase kenaikan berat spesimen komposit 
sandwich yang signifikan dengan lama 
perendaman yang dilakukan. Peningkatan 
pertambahan berat terjadi seiring 
bertambahnya fraksi volume serat bambu 
yang digunakan. Ini diakibatka karena semakin 
banyak jumlah serat bamboo yang terdapat 
pada komposit sandwich maka ukuran pori-
pori polyurethane semakin besar dan tidak 
seragam sehingga kemampuan untuk 
menyerap air semakin tinggi. 

Dari data hasil pengujian dapat dibuat 
hubungan antara persentase pertambahan 
berat spesimen dengan fraksi volume serat 
bambu 

 
Gambar 13 grafik hubungan antara 

pertambahan berat spesimen dengan fraksi 
volume serat bambu 

 
Gambar 13 menunjukan bahwa nilai 
kemampuan menyerap air tertinggi yaitu pada 
spesimen dengan fraksi volume serat bambu 
6% dengan hasil rata-rata 134% berat. 
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KESIMPULAN 
Dari  hasil  penelitian  yang  telah 

dilakukan mengenai pengaruh fraksi volume 
serat bambu terhadap kekuatan tarik, 
kekuatan geser, dan penyerapan air pada 
material komposit sandwich berinti oppenned 
cell foam bambu bermatrk polyurethane, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Nilai kekuatan tarik spesimen cenderung 

menurun seiring dengan bertambahnya 
fraksi volume serat bambu yang 
digunakan. Kekuatan tarik rata-rata 
tertinggi didapat pada spesimen dengan 
fraksi volume serat bambu 2% yaitu 
sebesar 0,11 Mpa. 

2. Kekuata geser tertinggi terjadi pada 
spesimen dengan fraksi volume serat 
bambu 2% yaitu sebesar 0,092 Mpa. 
Kekuatan geser yang didapatkan setelah 
dilakukan pengujian semakin menurun 
dengan bertambahnya fraksi volume serat 
bambu yang digunakan.  

3. Kemampuan menyerap air terjadi secara 
signifikan seiring dengan bertambahnya 
fraksi volume serat bambu yang 
digunakan. Penyerapan air tertinggi terjadi 
pada spesimen dengan fraksi volume 
serat bambu 6% yaitu sebesar 134% 
berat. 
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